
االنباط- عمان

وج�����ه رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر 

جمل�س  جلل�سة  تر�ؤ�سه  خللال  اخل�سا�نة، 

الللللوزراء املل�للس الأربلللعلللاء، اإىل الللبللدء بو�سع 

خلللطلللة تللنللفلليللذيللة �جلللللللد�ل زملللنلللي �ا�لللسلللح 

التحديث  ر�ؤيلللة  �ثيقة  خمللرجللات  لتنفيذ 

املا�سي  الأ�سبوع  اأطلقت  التي  القت�سادي، 

يف اللللبلللحلللر املللليلللت بلللرعلللايلللة جلللاللللة امللللللك 

العمل  �ر�سة  عن  �املنبثقة  الثاين،  عبداهلل 

القلللتللل�لللسلللاديلللة اللللوطلللنللليلللة اللللتلللي علللقلللدت يف 

الديوان امللكي الها�سمي.

�قللللرر جمللللل�للس اللللللللوزراء تلل�للسللكلليللل فللريللق 

الربامج  اإعلللداد  على  العمل  لغايات  �زاري 

القللتلل�للسللادي  الللتللحللديللث  لللر�ؤيللة  التنفيذية 

الد�يل،  �التعا�ن  التخطيط  �زراء:  ي�سم 

�املالية،  الللللوزراء،  رئا�سة  ل�سوؤ�ن  �الللد�لللة 

�اللللللد�للللللة للللل�للللسللللوؤ�ن امللللتلللابلللعلللة �الللتللنلل�للسلليللق 

احلللكللومللي، �القللتلل�للسللاد الللرقللمللي �الللريللادة، 

�البيئة،  �الللتللمللويللن،  �الللتللجللارة  �ال�سناعة 

�ال�ستثمار.

التفا�صيل �ص »2«

 المناصير: استبعد ذلك فالنظافة متوفرة وسيتم التواصل مع أصحاب الصاالت

اربد.. شكاوى من تدني بصاالت األفراح 
وارتفاع اسعارها

 ديوان الخدمة المدنية: )40( تخصصا جامعيا 
مشبعا االكثر اقباال من الطلبة

 االنباط – فرح مو�صى 

اربللد من تدين  �سكا موطنون يف حمافظة 

�سالت  من  عللدد  يف  العامة  النظافة  م�ستوى 

بال�سافة  ا�سعارها  �ارتللفللاع  اإربلللد  يف  الأفلللراح 

اىل عدم اجراء التحديثات �ال�سيانة الازمة 

ال�سيف  ف�سل  دخلللول  مللع  خا�سة  ملحتوياتها 

خافا  �الفللللراح  العللرا�للس  منا�سبات  �زيللللادة 

ملا هو متفق عليه بني الطللراف ذات العاقة 

املت�سمن �جوب ان تكون التجهيزات للحفات 

متكاملة لكنها ل تعك�س الواقع . 

�قال املواطن عادل حجازي،انه تفاجاأ عند 

ارتياد عدد من �سالت الفراح بتدين م�ستوى 

الللنللظللافللة فلليللهللا �علللللدم اجلللللراء اي حتللديللثللات 

من  فتحها  بللاعللادة  اللل�للسللمللاح  بللعللد  ملحتوياتها 

ا�ستمر لأكرث  املعنية بعد اغاق  قبل اجلهات 

من عامني نتيجة جائحة كور�نا م�سريا اىل  

ملللرافللقللهللا ال�سحية   الللرقللابللة �اغللللاق  انلللعلللدام 

املياه  ان  كما  الازمة  ال�سيانة  اجللراء  بحجة 

مقطوعة عنها . 

�طلللاللللب امللللواطلللن علللللي جللامللو�للس اجلللهللات 

ال�سحية  الللرقللابللة  حللمللات  بتكثيف  املللعللنلليللة 

بللدء مو�سم  الفلللراح �خا�سة مع  على �سالت 

يللقللوم  بللعلل�للسللهللل  �ان  احلللللفللللات �العلللللرا�لللللس 

داخل  �احللويات  الكنافة  احللويات  بت�سنيع 

غلللرف تللنللعللدم فلليللهللا ادنللللى مللقللومللات النظافة 

�الرقابة ال�سحية .

�قالت املواطنة تهاين الهامي اأنها ا�سيبت 

بالغماء عند دخولها حمامات بع�س ال�سالت 

ملا �ساهدتة من عدم اجراء النظافة �ال�سيانة 

الازمة �تراكم لا��ساخ .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- �صذا حتاملة

امتحان  الطلبة بعد جناحهم يف      يتجه 

اخللتلليللار  اإىل  الللعللامللة)الللتللوجلليللهللي(  الللثللانللويللة 

الللتللخلل�للسلل�للس اجللللاملللعلللي اللللللذي يللتللنللا�للسللب مع 

املجتمع  نللظللرة  اأن  اإل  �ملليللولللهللم  مللعللدلتللهللم 

الللتللخلل�للسلل�للسللات املهنية  بللعلل�للس  اللل�للسلللللبلليللة جتلللاه 

يدفعهم  �ال�سدقاء  الأهل  ��سغط  �التقنية، 

لخلللتللليلللار بللعلل�للس الللتللخلل�للسلل�للسللات كلللاللللطلللب اأ� 

خريجيها  اأن  اعللتللقللادهللم  نللتلليللجللة  الللهللنللد�للسللة  

الرغم  على  املجتمع،  يف  عالية  مكانة  ينالون 

امل�سبعة  التخ�س�سات  مللن  انللهللا  علمهم  مللن 

ا�الراكدة. 

��فللقللا لللدرا�للسللة اأعللدتللهللا �حلللدة الإعلللام يف 

املللوؤ�للسللرات  املللدنلليللة �سابقا  ان  ديلللوان اخلللدمللة 

الإحللل�لللسلللائللليلللة للللللكلل�للسللف الللتللنللافلل�للسللي تللبللني اأن  

خمرجات الناجت التعليمي ل تزال بحاجة اإىل 

مزيد من املراجعة، ملعاجلة اخللل احلا�سل يف 

توزيع القوى الب�سرية الداخلة ل�سوق العمل، 

م�سريا اىل ان اغلبية  الطلبة ليزالون �رغم 

اجلهود الكبرية  التي بذلها الديوان يف تغيري 

التعليم  نللحللو  يللتللجللهللون  املللجللتللمللعلليللة  الللثللقللافللة 

�التخ�س�سات  املللهللن  ا  �خ�سو�سً الكلللادميلللي، 

الن�سانية �الرتبوية.

   �ا�سافت  ان الن�سبة العظمى من الطلبة 

التعليم  نللحللو  الللتللوجلله  يللفلل�للسلللللون  يلللزاللللون  ل 

 70 اإىل  )  الكادميي �بن�سبة اجمالية ت�سل 

 ، العايل  بالتعليم  امللتحقني  %( من اجمايل 
% (  فقط   30 يف حللني يلتحق مللا ن�سبته)  

كلية  دبلللللوم  م�ستوى  على  �التقني  بالتعليم 

املجتمع �ال�سهادات اجلامعية، يف الوقت الذي 

معظم  يف  معكو�سة  الللنلل�للسللب  هلللذه  فلليلله  تللكللون 

الد�ل املتقدمة .  

    �اأكلللللللدت  اأن عللمللللليللة الللتللحللللليللل جلللانللب 

العر�س من التخ�س�سات العلمية املقدمة اإىل 

الديوان ت�سري اإىل �جود )40( تخ�س�سا تعد 

الكرث كثافة �اقبال من قبل الطلبة عليها ، 

�جمعيها م�سنفة.

التفا�صيل �ص »5«

 اخلمي�س   17  ذو القعدة   1443 هـ  - املوافق  16  حزيران   2022 م - العدد  6077 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

 رئيس الوزراء يوجه للبدء بوضع 
خطة تنفيذية وجدول زمني 
لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية 

التحديث االقتصادي

 المعايطة: تمكين طلبة الجامعات سياسيا 
مسؤولية وطنية يتحملها الجميع

 تفاصيل استراتيجية امانة عمان الكبرى  للسنوات 
الخمس المقبلة

االنباط- عمان

امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  اأكللد 

لانتخاب املهند�س مو�سى املعايطة، اأهمية تعزيز 

د�ر طلبة اجلامعات، ��سر�رة متكينهم يف احلياة 

امللكية  التوجيهات  مع  ين�سجم  �مبللا  ال�سيا�سية، 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  �خمللرجللات 

اللل�للسلليللا�للسلليللة �اللللتلللي انللعللكلل�للسللت علللللى الللتللعللديللات 

�الللتلل�للسللريللعللات د�للسللتللوريللا �قللانللونلليللا، ملللن خللال 

القوائم  يف  ال�سباب  �اإدراج  املر�سح  �سن  تخفي�س 

الوطنية يف قانون النتخاب.

الطلبة  �سوؤ�ن  عمداء  لقائه  خال  ذلك  جاء 

للحديث عن  يف اجلامعات احلكومية �اخلا�سة، 

ا�ستعر�س  حيث  جامعات(،  اأ�سارك/  )اأنا  برنامج 

�التثقيف  التوعية  يف  الهيئة  خطط  املعايطة، 

�ال�سرتاتيجية املحفزة مل�ساركة فئات املجتمع يف 

على  �النتخابات  عمومها  يف  ال�سيا�سية  العملية 

�جه التحديد، كما ك�سف النقاب عن نظام يو�سح 

�يعزز ت�سجيع م�ساركة ال�سباب يف العمل احلزبي.

�اأ��لللسلللح اأن بللرنللامللج اأنللللا اأ�لللسلللارك يللهللدف اإىل 

تللثللقلليللف اللللطلللللللبلللة يف جمللللللالت اللللدميلللقلللراطللليلللة 

الأحللللللزاب  �د�ر  اللللقلللانلللون،  ��لللسللليلللادة  �امللللواطلللنلللة 

الللعللادلللة  النللتللخللابللات  اإىل  بللالإ�للسللافللة  ال�سيا�سية 

�احلكم املحلي.

�طلللاللللب املللعللايللطللة، علللملللداء �لللسلللوؤ�ن الللطلللللبللة 

ب�سر�رة دعمهم.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ال�سرتاتيجية  خطتها  عمان  اأمللانللة  اأطلقت   

2022- 2026 التي تن�سجم مع الأهداف الوطنية 

التحديث  �ر�ؤيللللة  امللل�للسللتللدامللة  التنمية  �اأهلللللداف 

�مللبللادرة  ملل�للسللر�عللاً   212 مت�سمنة  القللتلل�للسللادي، 

هللدفللاً   30� ا�للسللرتاتلليللجلليللة  غلللايلللة   15 لللتللحللقلليللق 

مليون   918 بلغت  اإجمالية   بقيمة  ا�سرتاتيجياً 

دينار خال اخلم�س �سنوات املقبلة. 

  �قللالللت المللانللة ان هللذه املللوازنللة خم�س�سة 

اإثر مبا�سر يف اخلدمات  مل�ساريع نوعية لحللداث 

املقدمة للمواطنني من خال تطوير الت�سريعات 

�تللعللزيللز ال�للسللتللثللمللار �رفلللع جلللودة حلليللاة املللواطللن 

�الللبلليللئللة �اللللنلللقلللل �احللللللللللول املللللر�ريللللة �الللبللنلليللة 

الللتللحللتلليللة، �تللتلل�للسللدى للللللتللحللديللات مللثللل الللتللغللري 

املناخي �ازدياد عدد ال�سكان، اإ�سافة اإىل املوازنات 

الخللللللرى املللخلل�للسلل�للسللة لإداملللللللة الللعللمللل الللبلللللدي 

التقليدي �النفقات الت�سغيلية �غريها.

�اكللدت ان اخلطة الإ�سرتاتيجية  تهدف اىل 

النقل  خا�سة  �اخلدمات  العامة  املرافق  تطوير 

اللللعلللام �الللبللنللى الللتللحللتلليللة �الللتلل�للسللملليللم احللل�للسللري 

القانون  ��للسلليللادة  �امل�ستدامة  النظيفة  �البيئة 

رئي�سية هي جللودة احلياة  اأربللعللة حمللا�ر  ��سمن 

�اللللبللليلللئلللة، الللنللقللل �احللللللللللول املللللر�ريللللة �الللبللنلليللة 

التحتية، ال�ستثمار، �الت�سريعات.

التفا�صيل �ص »3«

 الشبول: الحكومة تقرر تخصيص قرارات مجلس الوزراء
 30 مليون دينار لدعم األسر المستفيدة 

من صندوق المعونة الوطنية

 نحو 4 آالف ُحكم باإلدانة في قضايا 
تخريب الطرق العامة خالل 7 سنوات االنباط- عمان

 �افللللق جمللللل�للس اللللللللوزراء، يف جللللل�للسللتلله الللتللي 

الللوزراء  رئي�س  برئا�سة  الأربللعللاء،  ام�س  عقدها 

الدكتور ب�سر اخل�سا�نة، على الأ�سباب املوجبة 

ل�سنة  الأردين  الطبِّي  املجل�س  قللانللون  مل�سر�ع 

اأي  �اللللرَّ التَّ�سريع  ديلللوان  اإىل  �اأحللاللله  2022م، 

ملناق�سته، مع اإعطائه �سفة ال�ستعجال.

القانون  مل�سر�ع  املوجبة  الأ�للسللبللاب  ت  �ن�سَّ

على اإعادة ت�سكيل جلنة املجل�س الطبِّي باإ�سافة 

�الللبللحللث  اللللعلللايل  للعللللليللم  الللتَّ �زارة  عللللام  اأملللللني 

�سّي  يادلة يف تخ�سُّ العلمي، �اإ�سافة نقابة ال�سَّ

يدلة« حتت  ريريَّة« �«دكتور ال�سَّ يدلة ال�سَّ »ال�سَّ

مظلَّة املجل�س الطبِّي الأردين.

را�سات  الدِّ ت�سكيل جلان  اإعللادة  نت  كما ت�سمَّ

بالإ�سراف  ي�سمح  العلميَّة؛ مبا  �اللِّجان  الُعليا 

للة، �كذلك  للدريللبلليَّ على الللتَّللدريللب �الللربامللج الللتَّ

مالة،  تطوير برامج المتياز �الخت�سا�س �الزَّ

الأردين،  الطبِّي  املجل�س  امتحانات  �تطوير 

�ماأ�س�سة التَّعليم الطبِّي �الإ�سراف عليه.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اأجلللللللواء احلللل�لللسلللار �اللللعلللنلللف الإ�للسللرائلليلللللي 

لاأطفال  العقلية  ال�سحة  على  ب�سد  تللوؤثللر 

منظمة  دقلللت  )الللفللرنلل�للسلليللة(  الفل�سطينيني 

»اأنقذ�ا الأطفال« غري احلكومية، التي تتخذ 

ملللن بللريللطللانلليللا مللقللرا لللهللا، نللاقللو�للس اخلللطللر 

بالن�سبة للو�سع ال�سحي لأطفال قطاع غزة، 

�قالت اإن 80% من اأطفال القطاع يعانون من 

�سائقة نف�سية

بلللعلللنلللوان  تللللقللللريللللر  امللللنلللظلللملللة يف  �قلللللاللللللت 

»حما�سر�ن«، ن�سرته اليوم الأربعاء مبنا�سبة 

الإ�سرائيلي  15 عاما على بدء احل�سار  مر�ر 

على القطاع الفل�سطيني، اإن ال�سحة العقلية 

لأطفال القطاع اآخذة يف التدهور

�تللفللر�للس اإ�للسللرائلليللل حلل�للسللارا بللريللا �بحريا 

حركة  �سيطرة  منذ  غللزة  على  م�سددا  �جويا 

يعاين  الللتللي  املنطقة  على   2007 عللام  حما�س 

من  �غالبيتهم  البطالة  مللن  �سكانها  ن�سف 

ن�سبة  ارتللفللعللت   ،2018 علللام  �مللنللذ  اللل�للسللبللاب. 

اأطلللفلللال غلللزة اللللذيلللن يلل�للسللتللكللون ملللن اأعلللرا�لللس 

»الكللتللئللاب �احلللللزن �اخلللللوف« مللن 55% اإىل 

80%، ح�سب التقرير

�قللللللال جلليلل�للسللون يل، ملللديلللر املللنللظللمللة يف 

الذين  »الأطللفللال  اإن  الفل�سطينية،  الأرا�للسللي 

اإعلللللداد هلللذا التقرير  اإللليللهللم خلللال  حتللدثللنللا 

من  دائمة  حالة  يف  باأنها  م�ساعرهم  ��سفوا 

اخلوف �القلق �احلزن«

اأي�سا  يعانون  فاإنهم  املنظمة،  ملدير  ��فقا 

من »عدم القدرة على النوم .

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

 اأعلن �زير الد�لة ل�سوؤ�ن الإعام الناطق 

اأن  ال�ّسبول،  في�سل  احلكومة  با�سم  الر�سمي 

احلكومة قررت تخ�سي�س مبلغ )30( مليون 

امل�ستفيدة  الأ�سر  لدعم  �سند�ق  �سمن  دينار 

ملللن �لللسلللنلللد�ق امللللعلللونلللة الللوطللنلليللة ��للسللنللد�ق 

اآثلللار  بللهللدف التخفيف مللن  الللفللقللري  الللطللالللب 

املحر�قات  باأ�سعار  �املطرد  امل�ستمر  الرتفاع 

عاملياً.

�يللبلللللغ علللدد امللل�للسللتللفلليللديللن مللن اللل�للسللنللد�ق 

)220( األف اأ�سرة � )74( األف طالب �طالبة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

العامة  اللل�للسللوارع  بحفر  اأ�للسللخللا�للس  يللقللوم 

حمللد�دة  اأ�  فرعية  اأ�  رئي�سية  كانت  �سواء 

�ل يقومون باحل�سول على ت�سريح ر�سمي 

حماية  ل�سمان  القانون؛  اأحكام  �فق  بذلك 

العامة  ت�ستخدمه  الللذي  الللطللريللق  �سالكي 

يحدد  القانون  اأن  بيد  ال�ساعة،  مللدار  على 

يلحق  الذي  التخريب  على  مغلظة  عقوبات 

ت�سبب  اإن  الإعللللدام  اإىل  ت�سل  قللد  بللالللطللرق 

اإن�سان. بوفاة  التخريب  هذا 

ر�للسللدت �كللالللة الأنللبللاء الأردنلليللة )بللرتا( 

علللللللللى مللللللللدار ثلللللاثلللللة اأ�للللسللللهللللر جلللملللللللة مللن 

العللتللداءات على الللطللرق الللعللامللة، ��جللدت 

ملحافظة  التابعة  املناطق  اإحللدى  يف  طريقا 

كيلو  من  اأكللرث  اإىل  طوله  ي�سل  ل  الللزرقللاء 

مرتين.

التفا�صيل �ص »4«

 بفعل الحصار.. 80% من أطفال غزة 
يعانون من ضائقة نفسية

االنباط - جواد اخل�رضي

الرئي�س دولة 

التي  �القت�سادية  ال�سيا�سية  احلالة  ان 

ال�سراعات  من  الكثري  جراء  العامل  يعانيها 

نلل�للسللوء  اللللعلللامل قللللادت اىل  يف اغلللللب مللنللاطللق 

. املبا�سر  الثاأتري  لها  كان  اإقت�سادية  ا��ساع 

هللللذه  علللللن  مبلللللنلللللاأى  يللللكللللن  مل  �الأردن 

اللللظلللر�ف الللتللي جنلللم عللنللهللا اللللغلللاء �نللقلل�للس 

�سبيل  على   19- كوفيد  منها  �ال�بئه  املياه 

. املثال 

الرئي�س  دولة 

الأردن  لزال  يللحلل�للسللل  ممللا  الللرغللم  علللللى 

الها�سمية  القيادة  �حكمة  �سعبه  باإرادة  قوياً 

امل�ستويات  كافة  التحديات �على  يف مواجهة 

�الللدللليللل علللللى ذللللك الللر�للسللائللل امللللللكلليللة التي 

خريطة  تعترب  �الللتللي  امللك  جالة  اأطلقها 

طللللريللللق للللللللحلللكلللوملللات �للللكلللافلللة اللللقلللطلللاعلللات 

ال�ستثمار  قللطللاع  ميتلكها  �الللتللي  الللوطللنلليللة 

املللدين  املجتمع  �منظمات  �امللللراأة  �ال�سباب 

امللكية  اللجنة  منظومة  د�ر  جاء  ثم  املحلي 

��سعت  التي  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث 

الد�لة  ببناء  لاإ�ستمرار  �القواعد  الأ�س�س 

التي  ال�سيا�سية  املنظومة  لتطوير  الأردنية 

الأردن  ليبقى  الللتللطللور  ازديللللاد  مللع  تللتللواكللب 

. العاملية  للمنظومة  مواكب 

الرئي�س  دولة 

ا�للسللافللة ملكية  تللقللدم جلللاءت  ملللا  ا�للسللتللمللرار 

نللللوعلللليللللة  تلللكلللر�لللس حمللللللللا�لت اخلللللللللر�ج مللن 

الزملللللللات �هللللي الللللر�ؤيللللة امللللللكلليللة لللتللحللديللث 

املللنللظللومللة القللتلل�للسللاديللة ، �الللتللي تللعللتللرب من 

الإقت�ساد  يف  النهو�س  �د�افلللع  ا�سباب  اهللم 

تعمل  اجتماعية  عدالة  يحقق  مبا  الوطني 

للمواطن  الكرمي  العي�س  �سبل  توفري  على 

احلكومة  على  ان  اجلميع  يرى  هنا  من  لذا 

لت�سعى  الللهللامللة  الللر�للسللائللل  لللهللذه  تلللللتللفللت  ان 

اىل خلللللق حللالللة انلل�للسللجللام مللا بللني احلللكللومللة 

القطاع  هذه  لن  حتديداً  اخلا�س  �القطاع 

يللعللتللرب ركلليللزة اأ�للسللا�للسلليللة مللن ركللائللز الللد�لللة 

التي  العمل  فر�س  توفري  على  يعمل  حيث 

حتلللد ملللن الللبللطللالللة �انللخللفللا�للس ملل�للسللتللويللات 

الللفللقللر �رفلل�للس اخلللزيللنللة مبللا يللكللفللل الللعللمللل 

علللللللى اللللنلللهلللو�لللس بلللكلللافلللة اللللقلللطلللاعلللات مللنللهللا 

،اللل�للسللحلليللة،الللزراعلليللة،اللل�للسلليللاحلليللة  التعليمية 

الأخرى. القطاعات  من  �العديد 

الرئي�س  دولة 

تلل�للسللري  نللتللمللنللى علللللللى حللكللومللتللكللم ان  كللللم 

علللللللى هلللللذه اللللنلللهلللج �اللللللللذي �للسلليللعللتللرب عللابللر 

الت�سريحات  ن�سمع  ان  ل  فعلياً  للحكومات 

املللواطللن  يلللللملل�للس  ان  الللتلل�للسللريللحللات د�ن  تلللللو 

بالعمل  تبداأ�ا  ان  لذا �جب عليكم  الأفعال. 

�الللر�ؤى  الر�سائل  هذه  ترجمة  على  �سريعاً 

ابنائه  �سواعد  اىل  بحاجة  الأردن  لأن  عمليا 

تللكللون  �ل  تلل�للسللويللفلليللة  �علللللوداً  نلللرى  ان  �ل   ،

�للسللابللقللة عللملللللت على  حللكللومللتللكللم كللحللكللومللات 

علللللى د�لللتللكللم  اإذ �جلللب   . الأزمللللللات  تللرحلليللل 

القادم  اللللوزاري  للفريق  الإخللتلليللار  يكون  اأن 

فريق  عللن  عللبللارة   ، تعديل  اأ�  ت�سكيل  �للسللواء 

�طلللنلللي اإقلللتللل�لللسلللادي بلللعللليلللداً عللللن املللنللاطللقلليللة 

بناء  نحو  الردن  ي�سعى  كون   ، �املحا�س�سة 

حزبية  اأ�س�س  على  مبنية  �سيا�سية  منظومة 

تللنللقللل احللللاللللة اللل�للسلليللا�للسلليللة ملللن اإخلللتللليلللارات 

�للسللهللدتللهللا احلللكللومللات اىل حللكللومللات حللزبلليللة 

. بناءًة  حتمل برامج 

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 وزير العمل يبحث مع نظيره القطري 
تبادل الخبرات واستقدام العمالة

 جامعة األميرة سمّية تعقد مؤتمرها األول لربط 
مشاريع تخرج طلبتها باحتياجات أسواق العمل

 جمعية الفلك: األنباط اعتمدوا 
تقويما شمسيا متقدما في البترا

االنباط- عمان

 ق����ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ل��ك االأردن���ي���ة 

االأن����ب����اط  اإن  ال�����س��ك��ج��ي،  ع���م���ار  ال���دك���ت���ور 

ال����ذي����ن ���س��ك��ن��وا ال����ب����رتا وك����ان����ت ع��ا���س��م��ة 

متقدما  �سم�سيا  تقوميا  ا�ستخدموا  لهم، 

منا�سباتهم  ت��اأري��خ  خ��ال��ه  م��ن  ا�ستطاعوا 

�ساعات  حتديد  يف  دق��ة  على  ودل  املختلفة، 

اليوم واالأ�سبوع واالأ�سهر ال�12.

وب���ن ال�����س��ك��ج��ي خ���ال امل��ح��ا���س��رة التي 

ا���س��ت�����س��اف��ت��ه ف��ي��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة 

االأردن����ي����ة، ال���ث���اث���اء، واأداره�������ا االأك���ادمي���ي 

والباحث يف الفيزياء وعلوم الف�ساء والفلك 

الدكتور حنا �سابات، اأن االأنباط ا�ستخدموا 

الوقت  ق��راءة  لهم  ح��ددت  �سم�سية  م�سات 

الناجمة  عرب مراقبة حركة خطوط الظل 

امل�����س��ات الأ���س��ع��ة ال�سم�س  ت��ل��ك  ع��ن ح��ج��ب 

اأثناء حركة ال�سم�س الظاهرية نهارا.

ال��ب��رتا  يف  املكت�سفة  االآث�����ار  اأن  واأو����س���ح 

تو�سح اأن االأنباط ا�ستخدموا اأي�سا ال�ساعة 

امل���ائ���ي���ة، ل��ق��ي��ا���س ال���وق���ت ل��ي��ا ع���ن ط��ري��ق 

قراءة كمية التدفق املائي، م�سريا اإىل اأنهم 

ال��ب��رتا  يف  ال�سهري  اخل��زن��ة  مبنى  زخ��رف��وا 

املعتمد  التقومي  على  ت��دل  خمتلفة  برموز 

الرئي�سيات  عامودا   12 ال�  تدل  كما  لديهم، 

يف م��ب��ن��ى اخل��زن��ة ع��ل��ى اأ���س��ه��ر ال�����س��ن��ة، اإىل 

كالثمرات  ن��ح��وت��ات  ع��رب  اعتمادهم  ج��ان��ب 

ال��ن��ب��ات��ي��ة ال�����س��ب��ع��ة ال���ت���ي ت����دل ع��ل��ى اأي����ام 

اليوم  �ساعات  على  ت��دل  وحلقات  االأ���س��ب��وع، 

ال�24.

التي  الرتاثية  الت�سميات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

لتتبع  االأردن�����ي�����ون  ال���ف���اح���ون  اع��ت��م��ده��ا 

ال��ت��ق�����س��ي��م��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���واع���ي���د ���س��ق��وط 

الغيث واملوا�سم الزراعية، كاملربعانية مثا، 

�سعبية،  ب��اأم��ث��ال  ال�سهور  تو�سيف  وك��ذل��ك 

كانا من الدقة مبكان.

اأي�����س��ا ال��ت��ق��اومي ال��ت��ي اعتمدت  وع��ر���س 

ت��اري��خ��ي��ا واأ���س��ه��ره��ا ال��ب��اب��ل��ي وال�����س��ري��اين 

واليولياين  وال��ه��ج��ري  وال��ع��رب��ي  وال��ع��ربي 

التقاومي  واع��ت��م��اد  و���س��واه��ا،  وال��غ��ري��غ��وري 

ع��ل��ى ال�����س��م�����س ت����ارة وال��ق��م��ر ت����ارة اأخ����رى، 

معتربا اأن اأف�سل التقاومي هي التي جمعت 

وخا�سة  وال��ق��م��ري  ال�سم�سي  التقومي  ب��ن 

ال��دق��ة والبنية  ال��ب��اب��ل��ي ���س��اح��ب  ال��ت��ق��ومي 

القوية.

ودار حوار تفاعلي ا�ستف�سر فيه احل�سور 

التي  والظواهر  االأط��روح��ات  من  ع��دد  عن 

تناولها الدكتور ال�سكجي خال املحا�سرة

االنباط- الدوحة

يف  ا�ستيتية،  ن��اي��ف  العمل  وزي���ر  التقى   

القطري  ن��ظ��ريه  امل��ا���س��ي��ة،  الليلة  ال��دوح��ة 

الدكتور علي بن �سميخ املري.

املتوا�سلة  املتابعة  �سمن  ال��ل��ق��اء  وي��اأت��ي 

ب��ن االأردن وق��ط��ر يف  امل��وق��ع��ة  ل��ات��ف��اق��ي��ة 

التفاهم  ومذكرة  العمالة،  ا�ستقدام  جمال 

للتعاون الفني املوقعة بن اجلانبن.

وناق�س اجلانبان اأوجه التعاون امل�سرتك 

العمل،  ب�����س��وق  ال�سلة  ذات  امل��و���س��وع��ات  يف 

وال�سبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اعتزازهما  اللقاء  خال  ال��وزي��ران  واأك��د 

جتمع  التي  الرا�سخة  ال��ع��اق��ات  مب�ستوى 

والتي  ال�سقيقن،  و�سعبيهما  واالأردن  قطر 

تر�سخت بحكمة قيادتي البلدين ال�سقيقن 

ممثلة بجالة امللك عبد اهلل الثاين، واأخيه 

�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين.

وا����س���ت���ع���ر����س ال������وزي������ران، ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز 

ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك، وت���ب���ادل اخل������ربات يف 

وتفتي�س  امل��ه��ن��ي��ة،  امل��ع��اي��ري  اع��ت��م��اد  جم���ال 

العمل داخل املن�ساآت، وتعزيز اأدوات ال�سحة 

عمل  بيئة  اإىل  و���س��والاً  املهنية،  وال�سامة 

منوذجية، ف�سا عن بحث تبادل اخلربات 

يف جمال املنازعات العمالية وطرق حلها.

واأك��د ال��وزي��ران ���س��رورة تبادل اخل��ربات 

بن البلدين يف جمال تطوير اآليات تنظيم 

����س���وق ال���ع���م���ل، واال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ط��ور 

ومدربة  ماهرة  اأي��ٍد  وتوفري  التكنولوجي، 

من  ال�سباب  جيل  من  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

الذكور واالإناث.

كما التقى ا�ستيتية خال زيارته احلالية 

للدوحة، وزير الثقافة القطري ال�سيخ عبد 

الرحمن بن حمد اآل ثاين، وبحث اجلانبان 

�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بن البلدين، 

ال ���س��ي��م��ا يف امل���ج���االت ال��ث��ق��اف��ي��ة و����س���رورة 

دعمها وتطويرها.

االنباط- عمان

 افتتح نائب رئي�س جامعة االأمرية �سمية 

الدكتور  االإداري����ة  ل��ل�����س��وؤون  للتكنولوجيا، 

حم��م��د ���س��ب��اح��ة، ال��ي��وم االأرب���ع���اء، امل��وؤمت��ر 

اجلامعية  ال��ت��خ��رج  م�����س��اري��ع  ل��رب��ط  االأول 

واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا،  وم�ساكلها  ال��ع��م��ل  ب��اأ���س��واق 

وموؤ�س�سات  ���س��رك��ات  ع��ن  ممثلن  بح�سور 

م����ن ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س ل���ت���ع���زي���ز اأوا�����س����ر 

التعاون لردم الفجوة بن العمل االأكادميي 

وال�سناعي.

وي����اأت����ي امل����وؤمت����ر ال������ذي ت���ع���ق���ده ع���م���ادة 

�سعي اجلامعة  والت�سجيل، يف �سوء  القبول 

باحتياجات  طلبتها  تخرج  م�ساريع  لربط 

التي  للم�ساكل  حلول  وتقدمي  العمل  �سوق 

كونها  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  ت��واج��ه��ه، 

اأكادمييا وعمليا  رافدا للخريجن املوؤهلن 

خلو�س غمار اأ�سواق العمل.

امل��وؤمت��ر  افتتاحه  خ��ال  �سباحة  واأ���س��ار 

اجلامعة  اأن  اجل��ام��ع��ة،  رئي�س  ع��ن  م��ن��دوب��ا 

م��ك��ان الإن���ت���اج م��ع��رف��ة ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف 

العلمي  البحث  خال  من  احلياة،  جماالت 

مبرحلة  الطلبة  تخرج  م�ساريع  يف  املتمثل 

ال���ب���ك���ال���وري���و����س، ور����س���ائ���ل���ه���م يف م��رح��ل��ة 

اأن  اأه��م��ي��ة  على  م�����س��ّددا  العليا،  ال��درا���س��ات 

املنتج متوائما مع ما حتتاجه احلياة  يكون 

م���ن ت��ط��ب��ي��ق��ات واب���ت���ك���ارات وح���ل���ول ت��خ��دم 

التقدم واالزدهار.

كل  ت��وف��ر  اجلامعة  اأن  �سباحة  واأ���س��اف 

مع  امل��ب��ا���س��ر  ل��اح��ت��ك��اك  لطلبتها  ال��ف��ر���س 

احتياجاتها  لتلم�س  العمل  اأ�سواق  قطاعات 

البحثية،  وج��ه��وده��م  مب�ساريعهم  وربطها 

���س��اك��را االأ����س���ات���ذة وال��ط��ل��ب��ة، وال�����س��رك��ات 

واملوؤ�س�سات على فتحها املجال لهم لتطبيق 

متمنيا  ال��درا���س��ي��ة،  حياتهم  يف  تعلموه  م��ا 

اإىل تو�سيات ت�سهم يف  اأن يخل�س  للموؤمتر 

تطوير الفكرة وتعميمها وطنيا.

والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  عميد  ب���ّن  ب����دوره، 

الدكتور عبدالغفور ال�سيدي، اأن تخ�سي�س 

م�����س��اري��ع ال��ت��خ��رج مل��ع��اجل��ة م�����س��اك��ل ت��واج��ه 

موؤ�س�سات �سوق العمل يحقق اأ�سكاال عديدة 

اإع��داد  على  ويعمل  والت�سارك  التفاعل  من 

وتاأهيل كوادر ب�سرية تعرف متطلبات �سوق 

العمل يف عامل يت�سف بالتغري املت�سارع.

اأك��ادمي��ي��ات  م��دي��رة  اأ����س���ادت  م��ن جانبها 

ممثلة  االأردن  اأورجن  ���س��رك��ة  يف  ال��ربجم��ة 

عن ال�سركات امل�ساركة رنا �سحادة، مب�ستوى 

م�����س��اري��ع ال��ت��خ��رج امل��ع��رو���س��ة يف ج��ل�����س��ات 

امل���وؤمت���ر، وق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��ع��اجل��ة امل�����س��اك��ل 

ربط  اأهمية  م��وؤك��دة  احل��ي��اة،  تعرت�س  التي 

العمل،  ب�سوق  اجلامعي  التعليم  خمرجات 

ل��ت��وظ��ي��ف ال��ت��ع��ل��ي��م االأك����ادمي����ي يف ت��دع��ي��م 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ن��اع��ة م���ن خ���ال االب��ت��ك��ار 

والتطوير.

واأ�سافت �سحادة اأن اأكادمييات الربجمة 

وال�سابات،  لل�سباب  متكاملة  م�ساحة  وفرت 

منها  لي�ستفيدوا  اململكة،  اأنحاء  خمتلف  يف 

من  التدريب  مبداأ  وف��ق  للعمل  الإع��داده��م 

اأجل الت�سغيل.

بطار�سة  حنن  الطالبة  اأب���دت  ب��دوره��ا، 

على  القائم  تخرجها  م�سروع  يف  حما�سها 

اأ�سا�س احلياة الواقعية، وبناءاً على م�ساريع 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��ع��ال��ج م�����س��ك��ل��ة م��ع��ي��ن��ة يف ���س��وق 

تعلمته  ما  بتطبيق  �سعادتها  مبدية  العمل، 

نظريا يف حياتها اجلامعية.

ملخ�سات  امل��وؤمت��ر  جل�سات  يف  وعر�ست 

ع����ن امل�������س���اري���ع امل����ن����ف����ذة، ووج�����ه�����ات ن��ظ��ر 

التنمية  عملية  يف  ودوره����ا  ب��ه��ا  ال�����س��رك��ات 

وخدمة املجتمع.

ُيذكر اأن اجلامعة حّلت موؤخرا يف املركز 

حمليا(  )االأول  ع��امل��ي��ااً  وال�����س��ب��ع��ن  ال��ث��ال��ث 

مبوؤ�سر توظيف خريجيها ح�سب الت�سنيف 

.QS-2023 العاملي للجامعات

 رئيس الوزراء يوجه للبدء بوضع خطة تنفيذية وجدول 
زمني لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث االقتصادي

 قرارات مجلس الوزراء

 رئيس مجلس األعيان يلتقي عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة

 تعاون استراتيجي بين مؤسسة ولي العهد وإنجاز لتعزيز مهارات 
الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

االنباط- عمان

وجه رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، خال تروؤ�سه 

جلل�سة جمل�س الوزراء ام�س االأربعاء، اإىل البدء بو�سع خطة 

روؤية  وثيقة  لتنفيذ خمرجات  وا�سح  زمني  تنفيذية وجدول 

التحديث االقت�سادي، التي اأطلقت االأ�سبوع املا�سي يف البحر 

امليت برعاية جالة امللك عبداهلل الثاين، واملنبثقة عن ور�سة 

امللكي  ال��دي��وان  يف  عقدت  التي  الوطنية  االقت�سادية  العمل 

الها�سمي.

العمل  لغايات  وزاري  فريق  ت�سكيل  ال��وزراء  جمل�س  وق��رر 

االقت�سادي  التحديث  لروؤية  التنفيذية  الربامج  اإع��داد  على 

ل�سوؤون  والدولة  ال��دويل،  والتعاون  التخطيط  وزراء:  ي�سم 

والتن�سيق  املتابعة  ل�سوؤون  والدولة  واملالية،  ال��وزراء،  رئا�سة 

احلكومي، واالقت�ساد الرقمي والريادة، وال�سناعة والتجارة 

والتموين، والبيئة، واال�ستثمار.

واأكد رئي�س الوزراء �سرورة و�سع برامج تنفيذية وا�سحة، 

التي  الع�سر  ال�سنوات  على  وم��وزع��ة  متدرجة  منهجية  وف��ق 

ن�ست عليها روؤية التحديث االقت�سادي، وجداول زمنية عرب 

ت�سمنتها؛  التي  للقطاعات  وفقا  ومق�سمة  الثاث،  مراحلها 

وذلك ل�سمان و�سع الروؤية مو�سع التنفيذ.

وجدد اخل�ساونة التاأكيد على اأهمية هذه الروؤية، بو�سفها 

الوطني،  لاقت�ساد  طريق  وخريطة  كبريا  وطنيا  م�سروعا 

اإبراز خمرجاتها ومتابعة تنفيذها وفقا  م�سددا على �سرورة 

لربامج تنفيذية وا�سحة ومعلنة.

القطاع  حتديث  جلنة  عمل  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  اأ���س��ار  كما 

عمل  خ��ط��ة  امل��خ��رج��ات  تت�سمن  اأن  ����س���رورة  م���وؤك���دا  ال���ع���ام، 

تنفيذية، وفق جداول زمنية يتم اإعانها على املاأ، تت�سمن 

اخلدمة  جودة  لتح�سن  عليها  العمل  �سيتم  التي  االإج��راءات 

للمواطنن ورفع كفاءتها، واإحداث تغيري وفارق نوعي يف اأداء 

املوظف العام واملوؤ�س�سات.

رئي�س  اأك��د  ال�سيا�سي،  التحديث  مبنظومة  يتعلق  وفيما 

ب��رام��ج تنفيذية تعنى  اإع����داد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ال�����وزراء ���س��رورة 

ب��ت��م��ك��ن ال�����س��ب��اب وامل�������راأة واإدم���اج���ه���م يف ع��م��ل��ي��ة امل�����س��ارك��ة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ت��اأط��ري احل���زب���ي، م��وج��ه��ا 

بذل جهد حقيقي  اإىل  املخت�سة  ال��وزاري��ة  واللجان  ال��وزارات 

وعمل م�ستمر يف هذا املجال.

وج����دد رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن م��ل��ف��ات ال��روؤي��ة 

االق��ت�����س��ادي��ة وحت���دي���ث ال��ق��ط��اع ال���ع���ام وحت���دي���ث امل��ن��ظ��وم��ة 

ودوؤوب،  م�ستمر  عمل  اإىل  وحتتاج  ومهمة،  كبرية  ال�سيا�سية 

واآليات وا�سحة للتنفيذ، ومعلنة اأمام اجلميع.

االنباط- عمان

التي  ال����وزراء، يف جل�سته  واف��ق جمل�س   

ع��ق��ده��ا ام�������س االأرب�����ع�����اء، ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س 

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة، على 

مل�����س��روع ق��ان��ون املجل�س  امل��وج��ب��ة  االأ���س��ب��اب 

واأح���ال���ه  2022م،  ل�����س��ن��ة  االأردين  ���ي  ال���ط���بِّ

مع  ملناق�سته،  اأي  وال���رَّ التَّ�سريع  دي��وان  اإىل 

اإعطائه �سفة اال�ستعجال.

القانون  مل�سروع  املوجبة  االأ�سباب  ت  ون�سَّ

الطبِّي  امل��ج��ل�����س  جل��ن��ة  ت�سكيل  اإع����ادة  ع��ل��ى 

ال��ع��ايل  التَّعليم  وزارة  ع���ام  اأم���ن  ب��اإ���س��اف��ة 

يادلة  ال�سَّ نقابة  واإ�سافة  العلمي،  والبحث 

ريريَّة”  ال�سَّ يدلة  “ال�سَّ �����س��ّي  ت��خ�����سُّ يف 

املجل�س  مظلَّة  حت��ت  يدلة”  ال�سَّ و”دكتور 

الطبِّي االأردين.

���ن���ت اإع���������ادة ت�����س��ك��ي��ل جل���ان  ك���م���ا ت�������س���مَّ

��ة؛ مبا  را���س��ات ال��ُع��ل��ي��ا وال��لِّ��ج��ان ال��ع��ل��م��يَّ ال��دِّ

والربامج  التَّدريب  على  باالإ�سراف  ي�سمح 

االمتياز  برامج  تطوير  وكذلك  التَّدريبيَّة، 

مالة، وتطوير امتحانات  واالخت�سا�س والزَّ

التَّعليم  وماأ�س�سة  االأردين،  الطبِّي  املجل�س 

الطبِّي واالإ�سراف عليه.

وواف����ق جم��ل�����س ال������وزراء ع��ل��ى االأ���س��ب��اب 

ل ل��ن��ظ��ام  امل����وِج����ب����ة مل���������س����روع ن����ظ����ام م����ع����دِّ

ات  امل�ستقَّ املتعلِّقة بقطاع  ترخي�س االأن�سطة 

ت�سجيع  ب��ه��دف  2022م،  ل�سنة  ��ة  ال��ب��رتول��يَّ

اال�ستمرار  على  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  يف  العاملن 

يف ال��ع��م��ل، وت�����س��ه��ي��ل االإج�������راءات امل��ت��ع��لِّ��ق��ة 

خ�سة  الرُّ اأو  التَّ�سريح  منح  طلبات  بتقدمي 

ولتتنا�سب  ت��ع��دي��ل��ه��م��ا،  اأو  جت��دي��ده��م��ا  اأو 

االأن�سطة  تلك  ملمار�سة  املفرو�سة  الّر�سوم 

مع ما يقومون به من اأعمال، واعتماد اآليَّة 

وا�سحة يف فر�س الّر�سوم.

املوجبة  االأ�سباب  على  املجل�س  وافق  كما 

ل ل��ن��ظ��ام ر���س��وم وب��دل  مل�����س��روع ن��ظ��ام م��ع��دِّ

ل�سنة  ���ة  امل���ال���يَّ االأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة  اخل����دم����ات 

“ق�سرية  االإج���راءات  تنفيذ  بهدف  2022م، 

يف  ال�����وزراء  ��خ��ذه��ا جمل�س  اتَّ املدى” ال��ت��ي 

املال،  راأ�س  املا�سي؛ لتحفيز �سوق  اآذار  �سهر 

ة  العامَّ ركات  لل�سَّ ح��واف��ز  منح  نة  واملت�سمِّ

��اأ���س��ي�����س  ���ة ح��دي��ث��ة ال��تَّ وامل�����س��اه��م��ة اخل���ا����سَّ

ة �سنتن، وذلك  وق املايل ملدَّ ل��اإدراج يف ال�سُّ

من خال االإعفاء من ر�سوم التَّ�سجيل لدى 

لدى  االإدراج  ور���س��وم  املاليَّة،  االأوراق  هيئة 

دة. ة حمدَّ وق املايل ملدَّ ال�سُّ

االنباط- عمان

 ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���ي���ان في�سل 

الفايز يف مكتبه بدار جمل�س االأعيان، ام�س 

ال�سديقة  الدول  �سفراء  االأربعاء، عددا من 

العن  ح��دة، بح�سور  اململكة كا على  لدى 

عاقات  اأوج���ه  معهم  وب��ح��ث  م���راد،  عي�سى 

وب��ل��دان��ه��م يف خمتلف  االأردن  ب��ن  ال��ت��ع��اون 

املجاالت و�سبل تطويرها وتعزيزها.

جمهورية  �سفراء،  م��ع  ال��ل��ق��اءات  وبحثت 

ب���ن���غ���اد����س ال�����س��ع��ب��ي��ة ن����اه����دة ����س���ب���ح���ان ، 

وجمهورية كوريا يل جي وان، واجلمهورية 

العديد  ام���ارال،  روي  الربازيلية  االحت��ادي��ة 

من الق�سايا الراهنة يف املنطقة.

الثابتة  االأردن  مل��واق��ف  ال��ف��اي��ز  وع��ر���س 

جت����اه خم��ت��ل��ف ق�����س��اي��ا امل��ن��ط��ق��ة واجل���ه���ود 

عبداهلل  امللك  جالة  يبذلها  التي  الكبرية، 

ال��ث��اين الإن���ه���اء ال�����س��راع��ات ف��ي��ه��ا، ومتكن 

�سعوبها من العي�س باأمن وا�ستقرار.

وثمن امل�ستوى الرفيع الذي و�سلت اإليه 

ال�سديقة،  ال����دول  م��ع  االأردن���ي���ة  ال��ع��اق��ات 

م����وؤك����دا اأه���م���ي���ة ال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا 

مب��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت، وخ���ا����س���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واالقت�سادية واال�ستثمارية.

واأك��������د ال���ف���اي���ز اأه���م���ي���ة ب����ن����اء ����س���راك���ات 

واملياه  البديلة  الطاقة  جمال  يف  اقت�سادية 

التعاون  تفعيل  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ام،  وال��ن��ق��ل 

امل�سرتك مع القطاع اخلا�س يف االأردن.

م����ن ج���ان���ب���ه���م، اأث����ن����ى �����س����ف����راء ال������دول 

ال��دور الكبري الذي يقوم به  ال�سديقة على 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  بقيادة  االأردن 

امل��ن��ط��ق��ة، وع���ودة  ال�����س��ام يف  جل��ه��ة حتقيق 

االأمن واال�ستقرار اإليها.

واأك����������دوا اع�����ت�����زاز ب����اده����م ب��ع��اق��ات��ه��ا 

ت��ط��وي��ره��ا يف  ع��ل��ى  االأردن، واحل���ر����س  م���ع 

ال�سراكة  تعزيز  واأهمية  امل��ج��االت،  خمتلف 

زي��ادة  و���س��رورة  واال�ستثمارية،  االقت�سادية 

ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري، وت��ف��ع��ي��ل االت��ف��اق��ي��ات 

الثنائية، مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

االنباط- عمان

وموؤ�س�سة  ال��ع��ه��د،  ويل  م��وؤ���س�����س��ة  وق��ع��ت 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  “اإجناز” 
وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  اإىل  ه���دف���ت 

بربامج  للنهو�س  الطرفن  ب��ن  امل�سرتك 

واالبتكار  االأعمال  بريادة  تتعلق  وم��ب��ادرات 

والتدريب.

ووقع االتفاقية عن موؤ�س�سة ويل العهد، 

املدير التنفيذي الدكتورة متام منكو، وعن 

موؤ�س�سة “اإجناز”، الرئي�س التنفيذي دمية 

البيبي.

وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة اإىل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

وال�سابات  ال�سباب  لتزويد  املوؤ�س�ستن  بن 

متنوعة  مبجموعة  املحافظات  خمتلف  يف 

م��ن ال�����دورات وال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 

�سوق  ل��دخ��ول  وفر�سهم  م��ه��ارات��ه��م  تعزيز 

اأعمالهم  بدء  اأو  موؤهلن  كموظفن  العمل 

وتنفيذ  وتطوير  دعم  اإىل  اإ�سافة  اخلا�سة، 

الربامج وامل�ساريع ال�سبابية يف املجاالت ذات 

االهتمام امل�سرتك.

ال���دك���ت���ورة مت���ام م��ن��ك��و ن�سرتك  وق���ال���ت 

مع  العمل  ب��اأول��وي��ة  “اإجناز”  موؤ�س�سة  م��ع 

خا�سة  املناطق  كافة  يف  وال�سابات  ال�سباب 

يف املحافظات، مبينة ان هذه ال�سراكة تاأتي 

لتعزيز  امل��وؤ���س�����س��ة  ع��م��ل  فل�سفة  م��ن  ك��ج��زء 

ال�������س���راك���ات ال��ف��اع��ل��ة مب���ا ي�����س��ه��م ب��ت��ك��ام��ل 

اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��ظ��ي��م االأث������ر ورف���د 

املتنوعة  ب��ال��ف��ر���س  امل��ح��اف��ظ��ات  ال�����س��ب��اب يف 

مع  وب��ال��ت��وازي  واحتياجاتهم  يتنا�سب  مب��ا 

التوجهات الوطنية والعاملية.

وا�����س����اف����ت ���س��ن��ع��م��ل م���ع���ا ع���ل���ى ت��وف��ري 

الهادفة  وال��ربام��ج  ال���دورات  م��ن  جمموعة 

وتطوير  وال�سابات  ال�سباب  ق��درات  لتعزيز 

روؤية عمل  ين�سجم مع  اأمر  وهو  مهاراتهم، 

املوؤ�س�سة املتمثلة ب�سباب قادر الأردن طموح.

وا�سارت اىل ان اجلاهزية للعمل والريادة، 

اأح����د امل���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ع��م��ل م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د، وي���ن���درج حتت 

ه���ذا امل��ح��ور ع���دد م��ن امل���ب���ادرات ال��وط��ن��ي��ة، 

التي  التقنية،  احل�سن  جامعة  اأب��رزه��ا  من 

من  وال��ري��ادة  العمل  ل�سوق  بالتاأهيل  تعنى 

خمتلفة،  وهند�سية  تقنية  م�سارات  خ��ال 

م�ساحة  توفر  التي  االأفكار  م�سنع  ومبادرة 

وامل�سنعن  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  وم��ف��ت��وح��ة  ع��ام��ة 

واأعمالهم  منتجاتهم  البتكار  واحل��رف��ي��ن 

وغريها  مربمج  مليون  ومبادرة  الريادية، 

من املبادرات املتخ�س�سة.

اخلطط  �ست�سعان  املوؤ�س�ستن  ان  واكدت 

امل�������س���رتك���ة مب����ا ي�����س��م��ن ت���ك���ام���ل اجل���ه���ود 

وحت��ق��ي��ق االآث�������ار امل����رج����وة ل��ل��ت��ق��ل��ي�����س من 

املحافظات  ال�سباب يف  التي حتدد  الفجوات 

من الو�سول للفر�س املختلفة.

اأهمية  البيبي،  دمي��ة  اأك��دت  جانبها،  من 

ال��ت��ع��اون اال���س��رتات��ي��ج��ي م��ع م��وؤ���س�����س��ة ويل 

العهد، بهدف خدمة جيل ال�سباب وال�سابات 

مبختلف اأماكنهم، مبينة اأن “اإجناز” تعتز 

لتوحيد اجلهود  التي جاءت  ال�سراكة  بهذه 

وال��ت��ن�����س��ي��ق وت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل امل�����س��رتك من 

خال تنفيذ جمموعة من الربامج مبجال 

تاأهيل ال�سباب ل�سوق العمل وريادة االأعمال 

والريادة املجتمعية.

بتنفيذ  ت��ق��وم  “اإجناز”  اأن  واو���س��ح��ت 

والكليات  واجلامعات  امل��دار���س  يف  براجمها 

املهني  ال��ت��دري��ب  ومعاهد  ال�سباب  وم��راك��ز 

واملراكز اخلا�سة وذلك من خال جمموعة 

العام اخلا�س  ال�سراكات مع القطاعن  من 

بناء  اأج���ل  م��ن  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات 

م����ه����ارات ال�����س��ب��اب واإل���ه���ام���ه���م وت��ه��ي��اأت��ه��م 

مبجتمعهم  ف��اع��ل��ن  اأع�������س���اء  ل��ي�����س��ب��ح��وا 

وينجحوا يف م�سريتهم املهنية.

ح��ا���س��ن��ة  ت��وف��ر  “اجناز”  ان  واأ����س���اف���ت 

ل��ل��ري��ادي��ات  اأب”  ����س���ت���ارت  “ماي  اأع����م����ال 

وال�������ري�������ادي�������ن م������ن ط����ل����ب����ة اجل����ام����ع����ات 

وتاأ�سي�س  تطوير  يف  املهتمن  واخلريجن 

�سركاتهم النا�سئة وموؤ�س�ساتهم املجتمعية.

وقالت البيبي، اإن االتفاقية تفتح املجال 

يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ل��ت��ط��ب��ي��ق وت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة 

حاجات  تلبي  التي  واالأن�سطة  الربامج  من 

فيما  املرحلة  متطلبات  على  بناء  ال�سباب، 

ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��اأه��ي��ل ال�����س��ب��اب ل�����س��وق ال��ع��م��ل، 

م���ن خ����ال ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ت��ل��ب��ي ح��اج��ات 

الفجوة  وتغطية  العمل  ���س��وق  ومتطلبات 

بن احتياجات ال�سوق ومهارات ال�سباب.

اخلمي�س   16/ 6 / 2022
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 معان :كلنا األردن تطلق دورات 
للشباب تدريبية 

االنباط- معان

حمافظة  يف  االأردن  كلنا  �سباب  هيئة  اأطلقت 

لتنفيذها  التدريبية  ال���دورات  من  حزمة  معان، 

خ�����ال ال�����س��ه��ر احل������ايل يف ع�����دد م����ن م��ن��اط��ق 

املرحلة  م��ن  ال�سباب  فئات  ت�ستهدف  املحافظة، 

العمرية 20 – 35 عاما، وت�سمل عددا من املحاور 

يف  الهيئة  من�سق  وق���ال  االأول���وي���ة.  ذات  املتنوعة 

االأردنية  االأنباء  لوكالة  اجلرادين،  اأحمد  معان، 

)برتا( ام�س االأربعاء، اإنه مت االإعان عن اإطاق 

دورة تعليمية للغة االإجنليزية يف منطقة ب�سطة 

ال�سباب يف  ل���دى  اللغوية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  ب��ه��دف 

جمال اللغة االإجنليزية، كما �سيتم اإط��اق دورة 

ت��رج��م��ة يف م��ن��ط��ق��ة احل�����س��ي��ن��ي��ة خ����ال ال�سهر 

وااللتحاق  الت�سجيل  اإىل  ال�سباب  داعيا  احل��ايل، 

بهذه الدورات ومتابعة ال�سفحة الر�سمية للهيئة.

ال�سهر  خ���ال  �ستطلق  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  واأ����س���اف 

احل����ايل ع����ددا م���ن ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة منها: 

بق�سبة  الهيئة  مقر  يف  �ستعقد  اإعامية  تربية 

معان، و تدريب مدربني يف لواء ال�سوبك، واإدارة 

اإط��اق  �سيتم  كما  اجل��ف��ر،  ق�ساء  يف  م�سروعات 

م��ع��ان، مبينا  التطوعية يف  االأع��م��ال  حزمة م��ن 

اأن تلك ال��دورات �ست�سهم يف بناء ق��درات ال�سباب 

واالقت�سادية.  املعرفية  امل��ج��االت  من  العديد  يف 

واأ�سار اإىل اختتام دورة املناظرات التي عقدت يف 

مقر الهيئة خال االأ�سبوع احل��ايل، وا�ستهدفت 

عددا من ال�سباب من كا اجلن�سني، م�سيفا اأن 

الهيئة تركز على عملية االت�سال والتوا�سل مع 

وتزويدهم  معان،  حمافظة  يف  ال�سبابية  الفئات 

ت�سهم  تدريبية  ودورات  اأن�سطة  ي�ستجد من  مبا 

ب�سقل مهاراتهم ورفع م�ستوى الوعي لديهم يف 

جميع اجلوانب.

االنباط- عمان

الهيئة  م��ف��و���س��ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأك����د 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب امل��ه��ن��د���س م��و���س��ى 

ط��ل��ب��ة  دور  ت���ع���زي���ز  اأه����م����ي����ة  امل���ع���اي���ط���ة، 

احلياة  يف  متكينهم  و���س��رورة  اجل��ام��ع��ات، 

التوجيهات  مع  ين�سجم  ومب��ا  ال�سيا�سية، 

امللكية وخمرجات اللجنة امللكية لتحديث 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ت���ي ان��ع��ك�����س��ت 

د�ستوريا  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ت��ع��دي��ات  ع��ل��ى 

وقانونيا، من خال تخفي�س �سن املر�سح 

ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ق��وائ��م  ال�����س��ب��اب يف  واإدراج 

قانون االنتخاب.

ج��اء ذل��ك خ��ال لقائه ع��م��داء ���س��وؤون 

الطلبة يف اجلامعات احلكومية واخلا�سة، 

ل��ل��ح��دي��ث ع����ن ب���رن���ام���ج )اأن�������ا اأ�����س����ارك/ 

ج���ام���ع���ات(، ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���س امل��ع��اي��ط��ة، 

خ��ط��ط ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف 

مل�����س��ارك��ة فئات  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ح��ف��زة 

عمومها  يف  ال�سيا�سية  العملية  يف  املجتمع 

واالن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د، كما 

ك�����س��ف ال��ن��ق��اب ع���ن ن��ظ��ام ي��و���س��ح وي��ع��زز 

ت�����س��ج��ي��ع م�������س���ارك���ة ال�������س���ب���اب يف ال��ع��م��ل 

احلزبي.

اأ������س�����ارك  اأن�������ا  ب����رن����ام����ج  اأن  واأو�������س������ح 

ال��ط��ل��ب��ة يف جم���االت  ت��ث��ق��ي��ف  اإىل  ي��ه��دف 

القانون،  و�سيادة  واملواطنة  الدميقراطية 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سيا�سية  االأح���زاب  ودور 

االنتخابات العادلة واحلكم املحلي.

وط����ال����ب امل���ع���اي���ط���ة، ع����م����داء �����س����وؤون 

برنامج  لفكرة  دعمهم  ب�����س��رورة  الطلبة 

)اأن���ا اأ���س��ارك / ج��ام��ع��ات(، مب��ا ي��ع��زز دور 

واالأن�����س��ط��ة  احل����وار  يف  االأردين  ال�����س��ب��اب 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ومت���ك���ي���ن���ه���م يف اجل���ام���ع���ات 

وتاأهيلهم لانخراط يف احلياة ال�سيا�سية 

متكينهم  اأن  باعتبار  القرار  �سنع  وعملية 

يتحملها اجلميع. م�سوؤولية وطنية 

اليوم  يف  ينفذ  ال��رن��ام��ج،  اأن  واأ���س��اف 

12 ج��ام��ع��ة م��ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة وم���ن خ��ال 

ج��ام��ع��ة من   13 ويف  ال�����س��راك��ة،  م�����س��روع 

جاري  وحالياً  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  خال 

ال��ت��ن�����س��ي��ق ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ت��ه��م ع����ن ط��ري��ق 

ال��ه��ي��ئ��ة، ت��وح��ي��دا ل��ل��ج��ه��د ب��ال��ت��ع��اون مع 

موؤ�س�سة ويل العهد.

اأ�سارك  اأنا  املعايطة برنامج  وا�ستعر�س 

ب�����االأرق�����ام ح��ي��ث ب���ني اأن�����ه وم���ن���ذ ان��ت��ق��ال 

2022، قام امل�سروع  اآذار  امل�سروع للهيئة يف 

البدء  ومت  ت�سجيل  طلب   4333 با�ستام 

الطلبات  تنقيح  بعد  منهم   2881 بتدريب 

وتخرج منهم 1163 منهم 723 طالبة و440 

طالبا يف املرحلة االأ�سا�سية للرنامج، كما 

املرحلة  يف  وطالبة  طالبا   584 تدريب  مت 

طالبة   198 منهم   ،295 وتخرج  املتقدمة، 

عقد  الفرتة  ه��ذه  خ��ال  ومت  طالبا،  و97 

لكا  تدريبية  جل�سات   903 جمموعه  م��ا 

390 جل�سة اأوناين و513  املرحلتني منها 

وجاهية. جل�سة 

واأ�ساف اأن املحتوى التدريبي للجل�سات 

للفرتة  والتطلعات  االحتياجات  على  ُبني 

على  ال��ت��دري��ب  م��ث��ل  ال��ق��ادم��ة  ال�سيا�سية 

والعملية  االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية 

االن���ت���خ���اب���ي���ة، واالأح�����������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 

والت�سامح. واملواطنة، 

ال��ي��وم  ن��ت��ح��م��ل  “اأننا  امل��ع��اي��ط��ة  وب����ني 

جميعا اإدارة انتخابية وموؤ�س�سات اأكادميية 

وجم����ت����م����ع م�������دين واإع�����������ام وح����ك����وم����ة، 

م�����س��وؤول��ي��ة ت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب يف 

واال�ستثمار  ال�سيا�سي،  والعمل  االأح���زاب 

العمل  فكر  ون�سر  وقدراتهم،  طاقاتهم  يف 

ال�سيا�سية،  االأح��زاب  خال  من  اجلماعي 

ال�����س��ي��ا���س��ي،  ال��ع��م��ل  اإىل  اأوح������د  ك��ط��ري��ق 

وحتى يكون بديًا للغة التذمر والرف�س 

بع�س  يف  والتطرف  بل  الكراهية  وخطاب 

االأحيان لدى فئة من �سبابنا.

كما دعا اإىل فتح املجاالت واالأفق للعمل 

ال�سبابي يف اجلامعات مبا �سمح  ال�سيا�سي 

اإىل تنفيذ  القانون واالأنظمة ومبا يهدف 

روؤية جالة امللك عبداهلل الثاين واملتابعة 

املبا�سرة من �سمو ويل العهد.

واأث�����ن�����ى ع���ل���ى اجل����ه����ود امل����ب����ذول����ة م��ن 

املمكنة  الت�سهيات  تقدمي  يف  اجلامعات 

اأن  ومت��ن��ى  اأ���س��ارك(  )اأن���ا  برنامج  لتنفيذ 

للعمل  م��ن��راً  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات  تبقى 

والفكري طمعاً جليل  ال�سيا�سي اجلماعي 

اليوم والغد نه�سًة لاأردن و�سبابه.

اأ���س��اد ع��م��داء ���س��وؤون الطلبة  ب��دوره��م، 

امل�ستقلة لانتخاب يف تعزيز  الهيئة  بدور 

ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  ال�����س��ب��اب  م�����س��ارك��ة 

ب�����س��ك��ل ع���ام واالن��ت��خ��اب��ات ب�����س��ك��ل خ��ا���س، 

وم����ب����ادئ  ق���ي���م  ت���ع���زي���ز  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 

الدميقراطية. ومفاهيم 

الصندوق مستثمر بـ 23.97% من رأسمال 
المجموعة وبقيمة 131.2 مليون دينار أردني

االنباط- عّمان

�سادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك خال 

اجتماعها غري العادي الذي عقد يوم االأربعاء 

املرئي  االت�سال  تقنية  بوا�سطة  ح��زي��ران   15

االإدارة  جمل�س  تو�سية  على  واالإل���ك���رتوين، 

بزيادة راأ�سمال البنك من خال اإ�سدار اأ�سهم 

جديدة مل�سلحة �سندوق اال�ستثمارات العامة 

يف  ا�سرتاتيجي  كم�ستثمر  )“ال�سندوق”( 

البنك )“ال�سفقة”(. 

وقال رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة كابيتال 

ب��ن��ك، ب��ا���س��م خ��ل��ي��ل ال�����س��امل، خ���ال ت��روؤ���س��ه 

بح�سور  ال��ع��ادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة، داود الغول وما 

�سفقة  اإن  االأ�سهم،  حملة  من   %86.9 ن�سبته 

“ال�سندوق” ب 23.97 % من راأ�سمال  دخول 

املجموعة وبقيمة 131.2 مليون دينار اأردين، 

اأه��م ال�سفقات التي �سهدها القطاع  تعد من 

اإيجاباً  �ستنعك�س  وال��ت��ي  املنطقة  يف  امل�سريف 

امل��ايل على  على مكانة كابيتال بنك ومركزه 

املدى الطويل.

واأ�ساف ال�سامل، اأنه �سيتم اإ�سدار 63 مليون 

العامة  اال�ستثمارات  �سندوق  مل�سلحة  �سهم 

�سينعك�س  ال���ذي  االأم���ر  ال�سفقة،  اإمت���ام  عند 

�سرتتفع  التي  امل�ساهمني  حقوق  على  اإيجاباً 

اإىل اأكرث من 600 مليون دينار اأردين.

����س���ن���دوق  دخ��������ول  اأن  ال���������س����امل،  واأك����������د 

اال�ستثمارات العامة كم�ستثمر ا�سرتاتيجي يف 

راأ�سمال جمموعة كابيتال بنك خطوة يف غاية 

الطيبة واملكانة  ال�سمعة  االأهمية، وتعر عن 

املرموقة التي تتمتع بها املجموعة يف املنطقة 

ال�سفقة  اأن  اإىل  م�سرياً  واالإق��ل��ي��م،  العربية 

���س��ت�����س��اه��م يف مت��ك��ني امل��ج��م��وع��ة م���ن تنفيذ 

منتجات  وط����رح  التو�سعية  ا�سرتاتيجيتها 

وخ��دم��ات ج��دي��دة تلبي اح��ت��ي��اج��ات العماء 

واالأ�سواق املتزايدة والتي تنعك�س اإيجاباً على 

توزيع  على  قدرتها  على  وبالتايل  ربحيتها، 

االأرباح ب�سكل متنامي، اإ�سافًة اإىل االنعكا�سات 

االإيجابية على �سعر التداول ل�سهم جمموعة 

كابيتال بنك.

قادر  بنك  كابيتال  اأن  على  ال�سامل  و�سدد 

ذات  بن�سب  للم�ساهمني  ع��وائ��د  حتقيق  على 

اأرقام مزدوجة على الرغم من زيادة راأ�س املال 

وذل��ك من خال اخلطط التو�سعية واالف��اق 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ت��ن��وي امل��ج��م��وع��ة القيام 

كم�ستثمر  ال�سندوق  دخ���ول  اأن  م��وؤك��داً  ب��ه��ا، 

دليل  بنك  كابيتال  جمموعة  يف  ا�سرتاتيجي 

ثقة، خا�سة واأن كابيتال بنك حقق اأداًء متميزاً 

على م�ستوى القطاع امل�سريف االأردين، واأثبت 

جدارته يف مواجهة التحديات، بل وحتويلها 

�سهدها  ا�ستثنائية  للنمو يف فرتة  اىل فر�س 

االأردن والعامل باأكمله، حيث اأتت هذه الفر�س 

والعماء  امل�ستثمرين  على  اإيجابية  بعوائد 

على حد �سواء.

وكان ال�سامل قد اأ�سار يف بداية كلمته، اإىل 

كابيتال  جمموعة  حققتها  ال��ت��ي  االإجن�����ازات 

بنك خال ال�سنتني من حيث اال�ستحواذ على 

اإثنني من اأعرق امل�سارف االأجنبية العاملة يف 

االأردن والعراق مثل بنك عوده، وبنك �سو�سيته 

 – –االأردن، واإط��اق البنك الرقمي  ج��رال 

Blink، اإ�سافة اإىل اإ�سدار اأول اأ�سناد قر�س 
دائمة ب�قيمة 100 مليون دوالر.

االنباط- عمان

 اأط�����ل�����ق�����ت اأم��������ان��������ة ع������م������ان خ���ط���ت���ه���ا 

تن�سجم  التي   2026  -2022 اال�سرتاتيجية 

التنمية  واأه����داف  ال��وط��ن��ي��ة  االأه����داف  م��ع 

االقت�سادي،  التحديث  وروؤي���ة  امل�ستدامة 

لتحقيق  وم��ب��ادرة  م�سروعاً   212 مت�سمنة 

ه����دف����اً  و30  ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة  غ�����اي�����ة   15

 918 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة   بقيمة  ا�سرتاتيجياً 

مليون دينار خال اخلم�س �سنوات املقبلة. 

امل����وازن����ة  ه�����ذه  ان  االم�����ان�����ة  وق����ال����ت    

خم�����س�����س��ة مل�����س��اري��ع ن��وع��ي��ة الح����داث اإث���ر 

للمواطنني  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  يف  مبا�سر 

م���ن خ���ال ت��ط��وي��ر ال��ت�����س��ري��ع��ات وت��ع��زي��ز 

اال���س��ت��ث��م��ار ورف�����ع ج�����ودة ح���ي���اة امل���واط���ن 

والبنية  املرورية  واحللول  والنقل  والبيئة 

التغري  للتحديات مثل  وتت�سدى  التحتية، 

اإىل  اإ�سافة  ال�سكان،  ع��دد  وازدي���اد  املناخي 

املوازنات االخرى املخ�س�سة الإدامة العمل 

الت�سغيلية  وال��ن��ف��ق��ات  التقليدي  ال��ب��ل��دي 

وغريها.

واكدت ان اخلطة االإ�سرتاتيجية  تهدف 

اىل ت��ط��وي��ر امل���راف���ق ال��ع��ام��ة واخل���دم���ات 

خ���ا����س���ة ال���ن���ق���ل ال����ع����ام وال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 

النظيفة  وال��ب��ي��ئ��ة  احل�����س��ري  وال��ت�����س��م��ي��م 

اأربعة  و�سمن  القانون  و�سيادة  وامل�ستدامة 

والبيئة،  احلياة  جودة  هي  رئي�سية  حماور 

التحتية،  والبنية  املرورية  واحللول  النقل 

والت�سريعات. اال�ستثمار، 

وت�������س���م���ن���ت  حم�������ور ن����وع����ي����ة احل����ي����اة 

م�ساريع  اال�سرتاتيجية  وت�سمنت  والبيئة 

ان�������س���اء م��ت��ن��زه��ات  من اأبرزها: 

ت��اه��ي��ل وتطوير  وح��دائ��ق ج��دي��دة واع����ادة 

44 م��ل��ي��ون دي���ن���ار خ��ال  ح���دائ���ق ب��ق��ي��م��ة 

5 ���س��ن��وات وي��ب��داأ ال��ع��م��ل ه���ذا ال��ع��ام 2022 

وت�����س��م��ل م���ن م��ت��ن��زه��ات و ح���دائ���ق ك��رى  

والعمل  اأحياء   و حدائق   City parks
الازمة  امل��راف��ق  وت��وف��ري  ا�ستدامتها  على 

ي�سهم  مبا  املختلفة  الن�ساطات  الحت�سان 

ب��ت��ح��ق��ي��ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع���م���ان خ�����س��راء 

التغري  حت��دي��ات  وم��واج��ه��ة   )GCAP(

عدد  جديدة  اأحياء  حدائق  باإن�ساء  املناخي 

اأحياء  )13( واعادة تاهيل وتطوير حدائق 

وا�ستكمال   )26( ع���دد  وم��ت��ن��زه��ات  ق��ائ��م��ة 

م�سروع  ان�ساء حدائق امللك عبداهلل الثاين 

)املرحلة الرابعة واخلام�سة( واعادة تاأهيل 

حدائق امللك عبداهلل االول / وادي �سقرة.

للمعاجلة  ع��م��ان  روؤي����ة  ���س��رك��ة  وان�����س��اء 

واإعادة التدوير يف هذا العام  2022 وتهدف 

اإدارة  ملنظومة  ال�ساملة  االإدارة  لتحقيق 

ال��ن��ف��اي��ات ال�����س��ل��ب��ة مب��راح��ل��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة 

 ، ال���ت���دوي���ر   ، ال����ف����رز   ، ال���ن���ق���ل   ، )اجل����م����ع 

املعاجلة و انتاج الطاقة النظيفة مبا ي�سهم 

اأهداف  و  العاملية  البيئية  املعايري  بتحقيق 

و�سيكون   ،)SDGs( امل�ستدامة  التنمية 

القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ب��ن��ظ��ام  امل�����س��روع 

.) PPP Module( العام واخلا�س

وت��ن��ف��ي��ذ م�������س���روع ع���م���ان م��دي��ن��ة ذك��ي��ة 

 ) م�ساريع   10 )م��ن  متكامل  برنامج  وه��و 

املدينة  كفاءة  و  التناف�سية  القدرة  لتعزيز 

ب��االإع��ت��م��اد ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان��ات احل�����س��ري��ة يف 

 )Real Time( احل���ق���ي���ق���ي  ال����وق����ت 

ب��ا���س��ت��خ��دام االأن����رتن����ت ، ل���رب���ط خم��ت��ل��ف 

م���ك���ون���ات ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل����دم����ات 

ملواطني  احلياة  بنوعية  لارتقاء  املقدمة 

امل�����س��روع بنظام  ع��ّم��ان وزواره�����ا و���س��ي��ك��ون 

ال�������س���راك���ة ب���ني ال���ق���ط���اع ال���ع���ام واخل���ا����س 

.) PPP Module(

وت�������ط�������وي�������ر خ������ط������ة ���������س��������رق ع�����م�����ان 

اال�سرتاتيجية التنموية ويهدف اىل جذب 

ولتعزيز  وال�سكنية  التجارية  اال�ستثمارات 

االزده��������ار االق���ت�������س���ادي ، ت�����س��م م��ن��ط��ق��ة 

منطقة  اأحد،  )منطقة  مناطق   4 الدرا�سة 

ماركا، منطقة الن�سر، منطقة القوي�سمة( 

1.5 مليون دينار. وبكلفة تقديرية 

البيولوجية  امل��ع��اجل��ة  م�����س��روع  وتنفيذ 

اإىل  امل�سروع  ويهدف  للنفايات:  امليكانيكية 

بيولوجية(  ميكانيكية-  )م��ن�����س��اأة  ان�����س��اء 

ملعاجلة النفايات الع�سوية بطاقة انتاجية 

والذي  239 طن/ يومياً  اإىل  مبداأية ت�سل 

وانتاج  النفايات  تدوير  اإعادة  على   �سيقوم 

هذا  فيه  العمل  وي��ب��داأ   ، وال�سماد  الطاقة 

مليون   11 ت��ق��دي��ري��ة  وبكلفة   2022 ال��ع��ام 

دينار.

النفايات  تدوير  اع��ادة  م�سروع  وتنفيذ 

م���ن ال��ق��ط��اع ال���ت���ج���اري: ت��ط��وي��ر االط����ار 

اال���س��رتات��ي��ج��ي الإع�����ادة ت���دوي���ر ال��ن��ف��اي��ات 

الكرى  ع��م��ان  الأم��ان��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال�سلبة 

بهدف حتقيق العديد من الفوائد البيئية 

واالق���ت�������س���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واحل���ف���اظ 

ع��ل��ى ع���م���ان ك��م��دي��ن��ة م���رن���ة وم�����س��ت��دام��ة 

وخ�����س��راء ، وي��ب��داأ ال��ع��م��ل ف��ي��ه ه���ذا ال��ع��ام 

دي��ن��ار،  مليون   12 تقديرية  وبكلفة   2022

امل�ستدامة:  العمرانية  التنمية  وم�����س��روع 

وه���و م�����س��روع م��دع��وم م��ن ب��رن��ام��ج االأمم 

ي��ه��دف   )UNDP( االأمن������اين  امل��ت��ح��دة 

احل�سرية  اال�ستدامة  معايري  تطبيق  اىل 

ل��ل��م��دي��ن��ة وم���واج���ه���ة ال���ت���غ���ريات امل��ن��اخ��ي��ة 

وتقليل انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون 

2.64 مليون دينار. وبكلفة تقديرية 

 واع���������داد ب���رن���ام���ج ل��ت��م��ك��ني ال�����س��ب��اب 

وامل�����راأة وال��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ي��ه��دف اىل 

فئتي  ق��درات  ورفع  تدريبية  برامج  توفري 

لدخول  وتاأهيلهم  لتمكينهم  املراأة  ال�سباب 

املعريف  التمكني  اىل  اإ���س��اف��ة  العمل  ���س��وق 

وال�سحية  ال�سيا�سية  املجاالت  والتوعية يف 

هذا  فيه  العمل  ويبداأ  وغريها،  والنف�سية 

مليون   1.85 تقديرية  وبكلفة   2022 العام 

دينار.

واالبتكار  االب��داع  تنمية  برامج  واع��داد 

القراءة  ثقافة  وتنمية  وال�سباب  لاطفال 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م����ن امل�����ب�����ادرات وامل�������س���اري���ع 

م��ن��ه��ا : م�������س���روع دع�����م وت�������س���وي���ق ���س��ن��اع 

االب��������داع وامل���ح���ت���وى ال���ث���ق���ايف، و م���ب���ادرة 

دعم  م�سروع  و  امل�ستقبل”  ونحو  “خطوة 
امل���وه���وب���ني مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م )����س���ع���راء، 

فنانني، ر���س��ام��ني(، م��ب��ادرة اق��را الأرت��ق��ي ، 

وبكلفة   2022 العام  هذا  فيه  العمل  ويبداأ 

تقديرية 855 الف دينار.

وت��ن��ف��ي��ذ ب���رن���ام���ج ال���رتف���ي���ه امل��ج��ت��م��ع��ي 

ال����ذي ي��ت�����س��م��ن : م��ه��رج��ان ���س��ي��ف ع��م��ان 

، اح��ت��ف��االت ي���وم امل��دي��ن��ة ، واالح��ت��ف��االت 

الوطنية واملنا�سبات الدينية وفعالية عمان 

بيتنا ، وخمي�م ب�االردن بنكب�ر ويبداأ العمل 

 610 2022 وبكلفة تقديرية  العام  فيه هذا 

االف دينار.

وت�سمن حمور النقل واحللول املرورية 

اأبرزها:  والبنية التحتية م�ساريع من 

للع�سر  ال��ع��ام  النقل  ا�سرتاتيجية  اط���اق 

�سنوات القادمة 2022-2032 وت�سمل تنفيذ 

�سريع  البا�س  م�سروع  من  الثانية  املرحلة 

يف  والتو�سع    2  BRT-Phase ال��رتدد 

خ��دم��ات ال��ن��ق��ل ال��ع��ام )ال��ب��ا���س��ات امل��غ��ذي��ة 

( وحت���دي���ث امل��خ��ط��ط ال�����س��م��ويل ل��ل��ن��ق��ل و 

املرور ملدينة عمان )TMMP( لاعوام 

الدرا�سات  باعداد  والبدء  القادمة  الع�سر 

من  ب��ه��ا  امل��و���س��ى  للم�ساريع  الت�ساميم  و 

خم���رج���ات امل��خ��ط��ط ال�����س��م��ويل ل��ل��ن��ق��ل و 

، وم�سروع   TMMP املرور ملدينة عمان 

BRT-املرحلة  حافات الرتدد ال�سريع   

املجهزة  التحتية  البنية  با�ستثمار  االوىل 

بكلفة   ، ال��رتدد  �سريعة  احل��اف��ات  مل�سروع 

71 مليون دينار. 

وتنفيذ م�سروع حافات الرتدد ال�سريع   

ت�سميم  ويت�سمن  الثانية  BRT-املرحلة 
االربعة  للم�سارات  التحتية  البنية  تنفيذ  و 

دي��ن��ار،  مليون   210 وبكلفة  ك��م   50 ب��ط��ول  

وم�������س���روع ب���ا����س ع���م���ان وي�����س��م��ل ����س���راء و 

كهربائية  15 حافلة  و  136 حافلة  ت�سغيل  

 286 ل��ي�����س��ب��ح ع�����دد احل����اف����ات ال���ع���ام���ل���ة 

حافلة، وبكلفة 70 مليون دينار .

واإن�����س��اء واع����ادة ت��اأه��ي��ل ���س��ارع ال��غ��ب��اوي 

24 كم  و مبا يت�سمنه من  التنموي بطول 

ان�سجاما  م��روري��ة  حت�سينات  و  تقاطعات 

مع خطة منو املدينة  و تو�سعها امل�ستقبلي 

احليوية  امل�ساريع  وخدمة  ال�سرق  ب��اإجت��اه 

ال�سيارات  مدينة   ، امل�سلخ   ، الري  )امليناء 

، مكب الغباوي ( بكلفة 22 مليون دينار.

امل�������رور  اإدارة  م����ن����ظ����وم����ة  وت�����ط�����وي�����ر 

 Smart Traffic( امل�����دي�����ن�����ة  يف 

خ�����ال  م�������ن   )Management
لتتوافق  االأن��ظ��م��ة  و  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر 

و  للتحكم  التقنية  و  الفنية  ال��ت��ط��ورات  و 

التعاون  و  املرورية  العملية  على  ال�سيطرة 

اجلهات  و  اخلا�س  القطاع  مع  ال�سراكة  و 

14 مليون دينار . املخت�سة وبكلفة 

وت�سمن  حمور اال�ستثمار م�ساريع من 

اأبرزها:

وهو  ال�سيارات  مدينة  م�سروع  تنفيذ 

اجلديدة  ال�سيارات  وكاالت  يجمع  م�سروع 

واح���دة  حم��ط��ة  اي��ج��اد  ب��ه��دف  وامل�ستعملة 

م���رك���زي���ة وم��ت��خ�����س�����س��ة ل���ت���ق���دمي ج��م��ي��ع 

ال�سّيارات  و���س��راء  ببيع  املتعلقة  اخل��دم��ات 

اأر�س  م�ساحة  وتبلغ   ، املا�سونة  منطقة  يف 

 70 وبكلفة  امل�سروع )900،000( مرت مربع 

مليون دينار.

م�سروع  وه��و  اجل��دي��د  امل�سلخ  وم�����س��روع 

ت���ن���م���وي ي�������س���م م�������س���ل���خ���اً وف����ق����ا الأع���ل���ى 

البيئية  وال�سروط  واملتطلبات  املوا�سفات 

امل��ا���س��ون��ة  منطقة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وال�����س��ح��ي��ة 

 )140،000( امل�سروع  اأر���س  م�ساحة  وتبلغ 

مرت مربع، وبكلفة 35 مليون دينار.

مل�ساريع  عقد   )11( توقيع  ت�سمن  كما   

مليون   )17( بقيمة  متو�سطة  و  ���س��غ��رية 

االردين  امل����واط����ن  ت���خ���دم  ال���ت���ي  و  دي����ن����ار 

ال�سحية  الرعاية  م�سروع  اتفاقية  وتوقيع 

ال�سعودي  ال�سندوق  مع  الطبي  التعليم  و 

مليون   )400( بقيمة  لا�ستثمار  االأردين 

دينار .

وقال حمور الت�سريعات ان تنفيذ بع�س 

حم�����اور اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��دي��ل 

واإ����س���دار ب��ع�����س ال��ت�����س��ري��ع��ات م��ث��ل ق��ان��ون 

ال�������س���ري وق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��م امل�����دن وال���ق���رى 

ونظام  واالأرا���س��ي  االأبنية  �سريبة  وقانون 

لتتاءم  عمان  ملدينة  والتنظيم  التخطيط 

التحديث  ومتطلبات  اخل��ط��ة  اأه���داف  م��ع 

التقنية. التطورات  والتطوير ملواكبة 

اإع�������داد اخل��ط��ة  ق���د مت  اأن�����ه  اإىل  ي�����س��ار 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة الأم����ان����ة ع���م���ان ال��ك��رى 

النهج  ب��اع��ت��م��اد   )2026-2022( ل���اأع���وام 

من  النطاق  وا�سعة  ومب�ساهمة  الت�ساركي 

االأمانة  االإداري��ة يف  الوحدات  قبل خمتلف 

واملعنيني اخلارجيني، فيما و�سع القائمون 

اأهمها  بناء  مدخات  اال�سرتاتيجية  على 

خطة التغري املناخي، خطة عمان خ�سراء، 

خ��ط��ة ع��م��ان م��دي��ن��ة ذك��ي��ة، ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل��وؤ���س�����س��ي  االأداء  ت��ق��ري��ر  ال�����س��ح��ي��ة،  امل���دن 

فريو�س  مواجهة  يف  عمان  مدينة  ومنعة 

التي  املدينة  اأول��وي��ات  على  ورك��زت  كورونا 

املناخي  وال��ت��غ��ري  ال��ع��ام،  النقل  يت�سدرها 

للمدينة،  احل�سري  والتخطيط  والبيئي، 

وتعزيز دور املواطن وامل�ساركة املجتمعية.

 تفاصيل استراتيجية امانة عمان الكبرى  للسنوات الخمس المقبلة

 وفد من البنك الدولي يزور المركز 
األوبئة لمكافحة  الوطني 

االنباط- عمان

 اأن���ه���ى ال��ف��ري��ق ال�����س��ح��ي ال��ت��اب��ع للبنك 

اإىل  زي��ارت��ه  االإقليمي  املدير  برئا�سة  ال��دويل 

واالأم��را���س  االأوب��ئ��ة  ملكافحة  الوطني  امل��رك��ز 

ال�سارية اأم�س، والتي ا�ستمرت ليومني.

وقال املركز، يف بيان �سحفي ام�س االأربعاء، 

اإن ال��وف��د اط��ل��ع على اأه����داف وم��ه��ام امل��رك��ز، 

وبحث اأطر التعاون امل�سرتك ملجال دعم املركز 

للو�سول اإىل جاهزيته وحتقيق اأهدافه.

واأ�ساف البيان، اأن اأع�ساء الفريق ال�سحي 

من البنك الدويل اأو�سحوا اأن هدف الزيارة 

ال�سحية  النظم  تقييم مرونة  ح��ول  يتمركز 

للك�سف عن حمددات عمل االأنظمة ال�سحية 

خال حاالت الطوارئ، مثل جائحة كورونا، 

و�سبل التطوير وتعزيز اأماكن القوة.

وب����ح����ث اجل����ان����ب����ان ع���ن���ا����س���ر احل���وك���م���ة 

والرتتيبات املوؤ�س�سية التي حتدد توافر وقدرة 

وال��ق��درة على  ال�سمود  ال�سحي على  القطاع 

اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة يف ح����االت ال���ط���وارئ، 

ب���االإ����س���اف���ة ل��ت��واف��ر ون�����س��ج ن��ظ��م ال��ب��ي��ان��ات 

ال�سحي،  ب��ال��ق��ط��اع  ال�سلة  ذات  وامل��ع��ل��وم��ات 

وم����دى ت��وف��ر ب��روت��وك��والت ت��ب��ادل البيانات 

ال��ق��ائ��م��ة وتخطيط امل�����وارد امل��ال��ي��ة ال��ط��ارئ��ة 

للحكومة وقدرتها على تعبئة موارد اإ�سافية 

يف حالة حدوث اأوبئة اأو طوارئ �سحية اأخرى.

وناق�سوا قدرة النظام ال�سحي على تقدمي 

ال�سحية  للطوارئ  لا�ستجابة  جيدة  رعاية 

ال�سحية  اخلدمات  على  احلفاظ  �سمان  مع 

االأ�سا�سية.

 المعايطة: تمكين طلبة الجامعات سياسيا مسؤولية وطنية يتحملها الجميع

الزراعة يلتقي مربي الدجاج البياض  وزير 
االنباط- عمان

 ب��ح��ث وزي�����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

احل��ن��ي��ف��ات ام�������س االأرب�����ع�����اء، خ����ال ل��ق��ائ��ه 

يف مبنى ال�����وزارة ع���ددا م��ن م��رب��ي ال��دج��اج 

وبح�سور  امل��ائ��دة،  بي�س  ومنتجي  البيا�س 

ع�����س��و االحت�����اد ال��ن��وع��ي ل��ل��دواج��ن ح�سان 

اأبودقر اأهم التحديات التي تواجه القطاع.

واأك������د احل��ن��ي��ف��ات، م��ت��اب��ع��ة امل��اح��ظ��ات 

ي�سم  مو�سع  اج��ت��م��اع  تن�سيق  على  وال��ع��م��ل 

���س��غ��ار امل���زارع���ني م��ن ق��ط��اع ب��ي�����س امل��ائ��دة 

التحديات  اأه���م  ل��ل��وق��وف على  وال�����س��رك��ات، 

والتغلب عليها.

م��ن جانبه، ثمن اأب��ودق��ر ت��ع��اون ال���وزارة 

الدائم مع قطاع الدواجن و�سرعة اال�ستجابة 

ودعمها للمنتج املحلي.

الهيئة العامة غير العادية لـ » كابيتال 
بنك« تصادق على زيادة رأس المال 

لمصلحه صندوق االستثمارات العامة 
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االنباط- عمان

العامة  ال�شوارع  بحفر  اأ�شخا�ص  يقوم 

اأو حمدودة  اأو فرعية  رئي�شية  كانت  �شواء 

وال ي���ق���وم���ون ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ت�����ش��ري��ح 

ر�شمي بذلك وفق اأحكام القانون؛ ل�شمان 

ت�شتخدمه  ال��ذي  الطريق  �شالكي  حماية 

العامة على مدار ال�شاعة، بيد اأن القانون 

يحدد عقوبات مغلظة على التخريب الذي 

اإن  االإع����دام  اإىل  ت�شل  ق��د  بالطرق  يلحق 

ت�شبب هذا التخريب بوفاة اإن�شان.

ر�شدت وكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��را( 

ع���ل���ى م�������دار ث����اث����ة اأ�����ش����ه����ر ج���م���ل���ة م��ن 

ووج��دت  العامة،  الطرق  على  االع��ت��داءات 

التابعة ملحافظة  املناطق  اإحدى  طريقا يف 

الزرقاء ال ي�شل طوله اإىل اأكرث من كيلو 

م���ري���ن مت ح���ف���ره اأك�����رث م���ن 8 اأم���اك���ن 

اإىل  اإع��ادت��ه  تتم  اأن  اأن��اب��ي��ب دون  ومت��دي��د 

و�شعه قبل تخريبه، ما ي�شكل خطرا على 

ال�شامة العامة على �شالكيه اأوال، وخطرا 

ع��ل��ى امل���رك���ب���ات ال��ت��ي ت�����ش��ل��ك��ه ل��ي��ا اأي�����ش��ا 

خا�شة واأنه غري م�شاء. وعادت )برا( اإىل 

�شجات املحاكم االأردنية وبحثت عن عدد 

جرائم االعتداء على الطرق العامة خافا 

ل�شنة   24 رق����م  ال���ط���رق  ق���ان���ون  الأح���ك���ام 

 2022 –  2015 ع��ام��ي  ب��ن   1986
ق�شية،  و394  اآالف   5 ت�شجيل  وت��ب��ن 

ب��اإدان��ة  حكما  و443  اآالف   4 ���ش��دور  مت 

وبن�شبة  الق�شايا،  هذه  يف  عليهم  امل�شتكى 

بلغت 82 باملئة.

ر�شد  مت  التي  ال�شبع  ال�شنوات  وخ��ال 

اآالف و859   3 هذه اجلرائم تبن وجود 

ال��ع��ام��ة  ال��ط��رق  ب��ت��خ��ري��ب  ت�شبب  ق�شية 

و791  اآالف   3 بينها  م��ن  وامل��وا���ش��ات، 

حكما باإدانة امل�شتكى عليهم وبن�شبة و�شلت 

اإىل 98 باملئة، واإدانة واإعفاء من العقوبة 

التنفيذ يف  وق��ف  م��ع  واإدان����ة  يف ق�شيتن، 

 15 ق�شية، ولوم وتاأنيب للحدث يف   11
واح��دة،  ق�شية  للحدث يف  واإي���داع  ق�شية، 

وت�شليم  ق�شية،   38 يف  احل���دث  وت�شليم 

احلدث الأحد اأبويه يف ق�شية واحدة.

وب��ي��ن��ت االأرق�����ام ال�����ش��ادرة ع��ن املجل�ص 

ق�شية   566 ت�شجيل  مت  اأن���ه  الق�شائي 

اأو  اأو اجل�����ش��ور  ال���ع���ام  ل��ل��ط��ري��ق  ت��خ��ري��ب 

املن�شاآت العامة ق�شدا كان من بينها 509 

نحو  اإىل  و�شلت  وبن�شبة  ب��االإدان��ة  اأح��ك��ام 

�شخ�ص  العقوبة  من  واأع��ف��ي  باملئة،   90
اأخ��رى  واح��د ومت وق��ف التنفيذ يف ق�شية 

ومت لوم وتاأنيب احلدث يف 26 ق�شية، ومت 

ت�شليم احلدث يف 29 ق�شية.

و���ش��ج��ل��ت امل��ح��اك��م خ����ال ف����رة ر���ش��د 

���ش��ن��وات ق�شيتن   7 م����دار  ع��ل��ى  )ب�����را( 

ال�شكك  خط  بتعطيل  عليهم  امل�شتكى  ق��ام 

احل���دي���دي���ة ومت �����ش����دور ح���ك���م اإدان��������ة يف 

متت  واح��دة  ق�شية  وت�شجيل  الق�شيتن، 

وتعطيلها  ال���ط���وارئ  اإ�����ش����ارات  ن���زع  ف��ي��ه��ا 

ق�شدا وكان احلكم بها اإدانة.

عدد  بلغ  فقد  املحاكم  �شجات  وح�شب 

ق�شايا االإ�شرار بال�شامة العامة الناجتة 

والت�شبب  ق�شيتن،  االت�شاالت  قطع  عن 

 4 ال��ع��ام��ة وامل��وا���ش��ات  ال��ط��رق  بتخريب 

بتعطيل  والت�شبب  ق�شية  و830  اآالف 

اإ���ش��ارات ال��ط��وارئ وال��ور���ص ث��اث ق�شايا، 

نتيجة  ج�شيمة  ح��ادث��ة  ب��وق��وع  والت�شبب 

والتحري�ص  واح��دة،  ق�شية  االإ�شارات  نزع 

ع��ل��ى ت��ع��ط��ي��ل اال������ش�����ارات ب��ق�����ش��د اإغ�����راق 

اإىل  يف�ص  مل  ط��ائ��رة  ا���ش��ق��اط  اأو  �شفينة 

والتدخل  والتحري�ص  ق�شيتن،  نتيجة 

اجل�شور  اأو  ال��ع��ام��ة  ال��ط��ري��ق  ت��خ��ري��ب  يف 

وتخريب  واح��دة،  ق�شية  العامة  واملن�شاآت 

الطريق العامة اأو اجل�شور واملن�شاآت العامة 

ق�شدا 538 ق�شية، وتعطيل خط ال�شكك 

اإ�شارات  و�شع  وع��دم  ق�شيتن،  احلديدية 

حت��ذي��ري��ة ل���ل���ط���وارئ 14 ق�����ش��ي��ة، ون���زع 

ق�شية  ق�شدا  وتعطيلها  الطوارئ  اإ�شارات 

واحدة، لي�شل جمموع هذه الق�شايا ووفق 

قانون الطرق اإىل 5 اآالف و394 ق�شية.

وت�شري املادة 376 من قانون العقوبات 

�شخ�ص  ك��ل  اأن  اإىل   1960 ع��ام  ال�����ش��ادر 

ع��ام  ط��ري��ق  يف  ق�شد  ع��ن  تخريبا  اأح����دث 

اأو  ال��ع��ام��ة  امل��ن�����ش��اآت  اإح���دى  او يف  اأو ج�شر 

اأحلق بها �شررا عن ق�شد عوقب باحلب�ص 

على  فعله خطرا  واإذا جنم عن  �شنة  حتى 

ال�شامة العامة عوقب باحلب�ص من �شتة 

يغرم  كلتا احلالتن  �شنتن ويف  اإىل  اأ�شهر 

وحتى  دي��ن��ارا  خم�شن  م��ن  قيمته  مبلغا 

ال�شرر  قيمة  ت�شمينه  ويتم  دينار   500
الذي حلق ب�شبب فعله بالطريق اأو اجل�شر 

اأو املن�شاأة.

وزادت املادة 381 من قانون العقوبات 

جزاء من يقوم بالتخريب واالعتداء على 

ذلك  عن  ونتج  واملن�شاآت  واجل�شور  الطرق 

دائمة  بعاهة  االأ�شخا�ص  من  اأح��د  اإ�شابة 

اإن  اأم���ا  ن�شفها،  مب��ق��دار  العقوبة  ورف��ع��ت 

فاإن  اإن�شان  اإىل موت  االعتداء  اأف�شى هذا 

العقوبة قد ت�شل اإىل االإعدام.

ال���ط���رق  ق����ان����ون  اإىل  )ب��������را(  ع�������ادت 

امل���ادة  اأن  ووج�����دت   1986 ع���ام  ال�����ش��ادر 

�شخ�ص  اأي  معاقبة  على  تن�ص  منه   30
ال  مل��دة  باحلب�ص  املخت�شة  املحكمة  اأدان��ت��ه 

ال  وغ��رام��ة مالية  واح���د  �شهر  ت��زي��د على 

بكلتا  اأو  دينارا  قيمتها على خم�شن  تزيد 

الطريق  ب��اأي عمل على  اإن قام  العقوبتن 

دون ت�شريح قانوين.

اأن  الطرق  31 من قانون  امل��ادة  وبينت 

كل �شخ�ص اأحلق اإتافا اأو �شررا بالطريق 

ب��اأي �شورة وم��ن ال�شور وب��اأي و�شيلة من 

�شاأنه جعل  ب��اأي عمل من  ق��ام  اأو  الو�شائل 

عرقلة  اأو  ل��ل��م��رور  �شاحلة  غ��ري  ال��ط��ري��ق 

باحلب�ص  يعاقب  جزئيا  ول��و  عليه  ال�شري 

مل���دة ال ت��زي��د ع��ل��ى اأرب��ع��ة اأ���ش��ه��ر وب��غ��رام��ة 

بكلتا  اأو  دي���ن���ار   100 اإىل  ت�����ش��ل  م��ال��ي��ة 

العقوبتن.

وت�شري املادة الثامنة من قانون الطرق 

ال�شادر عام 1986 والذي ما يزال �شاري 

�شخ�ص  الأي  ي��ج��وز  ال  اأن����ه  اإىل  امل��ف��ع��ول 

اأعمال �شمن حرم  باأية  اأو معنوي  طبيعي 

ال��ط��ري��ق مب��ا يف ذل���ك اإق���ام���ة االإن�����ش��اءات 

مواد  وو�شع  واالأ���ش��اك  املوا�شري  ومتديد 

الطريق  ف��وق ح��رم  اأو  ���ش��واء على  اأخ���رى 

مدير  م��ن  م�شبق  بت�شريح  اإال  حت��ت��ه  اأو 

اأن ال مينح  االأ���ش��غ��ال، وي�����ش��رط يف ذل���ك 

تاأمينا  ال�شخ�ص  ق���دم  اإذا  اإال  ال��ت�����ش��ري��ح 

نقديا اأو كفالة م�شرفية م�شدقة ومطلقة 

يعادل 150 باملئة من كلفة اإعادة الطريق 

وي�شتطيع  االأعمال  تنفيذ  بعد  حالته  اإىل 

 200 حتى  التاأمن  رف��ع  االأ���ش��غ��ال  مدير 

باملئة.

 نحو 4 آالف ُحكم باإلدانة في قضايا تخريب الطرق العامة 
خالل 7 سنوات

االنباط- عمان

واالن�شجام  ال��ه��دوء  م�شاعر  كانت  اأن  بعد 

وال�شعادة متاأ كيان الطفل ن�شال يف معظم 

اأوقاته، تغري كل هذا بليلة و�شحاها وحتولت 

وهو  عدائية،  اأخ���رى  اىل  الهادئة  �شخ�شيته 

بعد  و�شلوكياته  ت�شرفاته  يت�شح من  كان  ما 

تبدل اأحواله.

ان��ف�����ش��ال��ه��ا عن  اإن  ت���ق���ول  ن�����ش��ال  وال�����دة 

وال��ده كان نقطة التحول يف �شخ�شية ن�شال 

ح��ال��ه مت��ام��اً،  ت��ب��دل  اإذ  ال�شبعة؛  االأع����وام  ذي 

اأن  مبينًة  ع��ق��ب،  على  راأ���ش��اً  حياته  وانقلبت 

طفلها وبعد وقوع االنف�شال عن والده باأيام 

تغري واأ�شبح حاد الطباع، وتغريت عاقته مع 

اأ�شدقائه و�شلوكه يف املدر�شة لاأ�شواأ.

بحالة  �شاعة  ك��ل  يف  اأ�شبح  اإن���ه  وت�شيف، 

التي  االأ�شياء حتى  مزاجية خمتلفة، يرف�ص 

جتاهها  �شلبية  اأحا�شي�شه  وغدت  يحبها،  كان 

وجت��اه وال���ده واأق��رب��ائ��ه، وب���داأ يكره املدر�شة 

حياته،  يف  �شيء  ك��ل  م��ن  ا�شتيائه  ع��ن  ويعرب 

واأ���ش��ب��ح��ت ال��ع�����ش��ب��ي��ةوال��ع��ن��ف ي��ط��غ��ي��ان على 

طريقته يف التعبري.

لتعوي�شه  حم��اوالت��ه��ا  ك��ل  رغ��م  وت�شيف، 

كان  التي  كل حاجياته  وتوفري  �شيء  كل  عن 

يق�شي  ح��ن  وال���ده  يفعل  كما  مت��ام��ا  يحبها 

عنده اأياما عدة من االأ�شبوع؛ اإال اأن ذلك مل 

يغري من طباعه، وال من حالته النف�شية التي 

مير بها.

انف�شلت عن زوجها منذ  التي  »�شهد«  اأما 

�شنوات فا تزال تبحث عن اطفالها الثاثة 

وال���ذي���ن »خ��ط��ف��ه��م االأب وه����رب ب��ه��م خ���ارج 

البلد«، بح�شب تعبريها.

اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون حت���دث���وا ل��وك��ال��ة االن��ب��اء 

االردن��ي��ة )ب���را( رب��ط��وا ب��ن انهيار العاقة 

بن االأبوين اللذين يعتربهما الطفل مبثابة 

ال����ق����دوة يف ح���ي���ات���ه، وب����ن ان��ت��ك��ا���ص احل��ال��ة 

النف�شية لاأطفال.

اأ�شتاذة الق�شاء ال�شرعي امل�شارك يف جامعة 

�شناء  ال��دك��ت��ورة  العاملية  اال���ش��ام��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

اإن م��ن رح��م��ة اهلل  ت��ق��ول،  جميل احل��ن��ي��ط��ي 

تعاىل باالأ�شرة امل�شلمة اأن �شرع اهلل تعاىل حل 

راب��ط��ة ال��زوج��ي��ة )ال��ط��اق( يف ح��ال اح��ت��دام 

امل�����ش��اك��ل ب���ن ال���زوج���ن وا���ش��ت��ح��ال��ة احل��ي��اة 

بينهما، »فكان الطاق حًا مل�شكلة ال م�شكلة 

ب��ذات��ه��ا ك��م��ا ي��ت��وه��م ال��ب��ع�����ص« ل��ك��ن��ه��ا ت�شري 

ال��غ��ال��ب عن  ال��زوج��ي��ة تثمر يف  ال��ع��اق��ة  اىل 

�شواء  بحقوقهم  يتمتعوا  ان  حقهم  من  اأبناء 

اأم ُقّدر لها اأن تنهتهي  ا�شتمرت هذه العاقة 

بالطاق.

امل�شاألة  الهام يف هذه  ال�شوؤال  ان  وت�شيف، 

يدور حول طبيعة العاقة التي يجب اأن تن�شاأ 

بن املطلقن بعد الطاق حيث اأن العداء هو 

وين�شب  ال�شابقن  للزوجن  ال��ب��ارزة  ال�شمة 

االأط��ف��ال  بانتزاع  االآخ���ر  م��ن  اأحدهما  انتقام 

بينهما  االأوىل  ال���ق���ت���ال  و���ش��ي��ل��ة  ب�����ش��ف��ت��ه��م 

فيجعلون منهم قنابل متقاذفة بينهما ويكون 

االأب���ن���اء ه��م اخل��ا���ش��ر االأول يف ه���ذه امل��ع��ادل��ة 

اجلاهلة.

وت��ت��اب��ع: م���ن ه��ن��ا ك���ان ال ب���د م���ن تعميم 

الطاق،  بعد  ال��زوج��ن  ب��ن  التعامل  ثقافة 

االإع��ام وموؤ�ش�شات  و�شائل  وذل��ك من خال 

كدائرة  املو�شوع  بهذا  املعنية  امل��دين  املجتمع 

ق��ا���ش��ي ال��ق�����ش��اة واجل���ام���ع���ات ا����ش���اف���ة اىل 

اجلمعيات التي تعنى بق�شايا املراأة وذلك من 

املجتمع لطبيعة  اأف��راد  خال ت�شحيح نظرة 

تظل  اأن  يجب  واأن��ه��ا  املطلقن،  بن  العاقة 

قائمة على التفاهم واحلوار والت�شاركية بناء 

على ما تقت�شيه م�شلحة االأبناء.

ال��ن�����ش��ي��ب  ب��ق�����ش��ي��ة  اأن االإمي�������ان  وت����وؤك����د 

منها  ينطلق  اأن  يجب  اميانية  قاعدة  ي�شكل 

ك��ل م��ن ب��اءت حياته بف�شل ال��زوج��ي��ة، وذل��ك 

التي  االأب��ن��اء  اأك��رث يف م�شلحة  بعمق  بالنظر 

ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق االأب���وي���ن ب��ال��درج��ة االأوىل. 

وتوؤكد احلنيطي اأن ال�شريعة اال�شامية بنت 

جميع اأحكام احل�شانة للو�شول اإىل م�شلحة 

اأن  حقهم  م��ن  اأن  ذل��ك   ، الف�شلى  املح�شون 

ي��ع��ي�����ش��وا ح��ي��اة ك��رمي��ة ول���و يف ظ��ل انف�شال 

باأنف�شهم  االأزواج  اهتمام  ك��ان  واإال  الوالدين 

واالن�شغال بفكرة االنتقام والكراهية واحلقد 

���ش��رب��اً م��ن ���ش��روب ال��ظ��ل��م ل��اأب��ن��اء فت�شيع 

م�شتنقع  يف  ي��ت��ل��ذذان  وال��دي��ن  ب��ن  حقوقهم 

الثقافة  بذلك �شحية  االأبناء  فيكون  »االأن��ا«، 

املجتمعية البائ�شة واجلاهلة بن االأزواج بعد 

انف�شالهما لاأ�شف.

دائرة  با�شم  الناطق االعامي  ب��دوره بن 

ان  عرقوب  اب��و  ح�شان  الدكتور  العام  االفتاء 

احلياة  نهاية  يعني  ال  الزوجن  بن  الطاق 

الأّي م��ن��ه��م��ا، ب���ل ع��ل��ى ك���ل واح����د م��ن��ه��م��ا اأن 

ي�شتمّر يف حياته وعطائه، وله اأن يكمل احلياة 

مع زوج اآخر ليبداأ من جديد.

وقال، وقوع الطاق بن الزوجن ال يلغي 

واإناثا،  اأوالده ذكورا  الوالد على  وجوب نفقة 

اإنهائهم  ينفق عليهم حتى  اأن  بل يجب عليه 

االأوىل كما ن�ص على ذلك  املرحلة اجلامعية 

ويحرم  االأردين،  ال�شخ�شية  االأح���وال  قانون 

بدفعها  املماطلة  اأو  عنهم  النفقة  منع  عليه 

لهم.

وا���ش��اف، على ال��رغ��م م��ن وق���وع الطاق 

الأبنائهما  الوالدين  ب��ّر  يبقى  ال��زوج��ن،  بن 

مطلوبا، فا يجوز الأحدهما اإخفاء ولده عن 

التوا�شل معهم،  اأو منعه من  االآخ��ر  الطرف 

بل عليه اأن يعينه على بّره واالإح�شان اإليه.

وا�شار �شرورة واأهمية اأن يحرم كل واحد 

من الزوجن االآخر، واأن يحافظ على �شورته 

ال��ع��اق��ة  ت��ك��ون  واأن  االأوالد،  اأم����ام  ال��زاه��ي��ة 

االح���رام  ع��ل��ى  مبنية  ال��ط��اق  ب��ع��د  بينهما 

والتقدير.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ا����ش���ت���اذ ع��ل��م االج��ت��م��اع 

والفكر التنموي الدكتور �شامل �شاري، ميكن 

م��اح��ظ��ة ان ع��اق��ات ال�����زواج وال���ط���اق يف 

و  امل��ت��زوج��ون  ال�شباب  يحكمها  ال  جمتمعنا 

ال��زواج والطاق  �شاأن  انف�شهم الأن  املطلقون 

عندنا لي�ص �شاأنا ذاتيا خا�شا، وامنا هو �شاأن 

ال���رواب���ط االج��ت��م��اع��ي��ة الكلية:  ت��ت��واله  ع���ام 

ال��ع��ائ��ل��ة وال��ع�����ش��رية وال��ق��ب��ي��ل��ة، مم��ت��دة اىل 

ت��دخ��ات جم��م��وع��ات اجل���ريان و اال���ش��دق��اء 

وامل���ع���ارف ول��ك��ل م���ن ه���ذه ال���رواب���ط الكلية 

م��ك��ان��ت��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��را���ش��خ��ة ل��ل��ت��دخ��ل، يف 

التاأكيد والتف�شيل ،ويف التفعيل والتاأثري.

وا�����ش����اف، ومب���اح���ظ���ة ع���اق���ات م���ا بعد 

ال���ط���اق، ن���رى ان م���ا ك���ان خم��ف��ي��ا ك��ام��ن��ا او 

فجاأة  يخرج  وامل�شاعر  العواطف  من  موؤجا 

اىل ال�شطح بن االفراد واجلماعات والعائات 

او  جميا  ان�شانيا  ك��ان  م��ا  فكل  امل��ت�����ش��اه��رة: 

اىل  ال��ط��اق  بعد  يتحول  متوا�شا  حميميا 

ع��اق��ات ك��ري��ه��ة م��ت��وت��رة، ع���دا ع��ن م��ف��ردات 

الو�شم والت�شويه، والعداء والقطيعة. وكثريا 

لابتزاز  ادوات  اىل  الطاق  ابناء  يتحول  ما 

وامل�شاومة والتهديد والوعيد.

عاقات  الطاق  و  ال���زواج  عاقات  والأن 

ي��ق��ول  االول،  امل���ق���ام  يف  ث��ق��اف��ي��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 

ثقافتنا  يف  ان  م��اح��ظ��ة  مي��ك��ن  ان���ه  ����ش���اري 

املجتمعية العربية اليوم، حت�شر خا�شيتان: 

اواله����م����ا امل���ظ���ه���ري���ة و ���ش��ط��ح��ي��ة م��ف��اه��ي��م 

االق��ران  متطلبات  و�شكلية  وال��ك��ره،  احل��ب 

واالف��������راق، واالخ������رى ال��ت�����ش��رع يف اخل��ي��ار 

والقرار، و�شخامة وهم التوقعات يف االت�شال 

واالنف�شال.

االجتماعية  العاقات  هذه  يف  يغيب  كما 

لهما  )تنمويان(  مفهومان  عندنا  الثقافية 

ق��ي��م��ة اج��ت��م��اع��ي��ة م�����ش��اف��ة اول��ه��م��ا م��ف��ه��وم 

ظاهرة  عندنا  ال���زواج  يعد  فلم  اال���ش��ت��دام��ة، 

ظ��اه��رة  وامن���ا  م�شتمرة،  م�شتقرة  م�شتقلة 

ت��ن��ت��اب��ه��ا ال��ت��ب��ع��ي��ة و ال��ت��ف��ك��ك واالن��ف�����ش��ال، 

الطاق  معدالت  ارتفاع  يحولها  ما  �شرعان 

ن�شف  اىل  عندنا  ح��االت��ه  ع��دد  ت�شل  )ت��ك��اد 

ع��دد ح���االت ال����زواج يف ال�����ش��ن��وات االخ���رية!( 

اىل ظ����اه����رة ���ش��ب��اب��ي��ة ق���ل���ق���ة ت��ع��ك�����ص ق��ل��ق 

م�شوؤولية  ع��بء  حتمل  من  انف�شهم  ال�شباب 

هذين  وثاين  والربية،  االبناء  على  االإنفاق 

حفظ  ت�شتوجب  ال��ت��ي  ال�شداقة  املفهومن 

التغاير  واح��رام حق  التفاعل واحل��وار  قيم 

واالخ����ت����اف ����ش���واء يف ح����االت االق������ران او 

االفراق .

 معنيون: 
عدائية الطفل بعد االنفصال

 تعبير عن حاجته لألمان واالستقرار

 الشبول: الحكومة تقرر تخصيص
 30 مليون دينار لدعم األسر المستفيدة 

من صندوق المعونة الوطنية

»ناديجدا« يواصل إبهاج األطفال األيتام

االنباط- عمان

با�شم  الر�شمي  الناطق  االإع��ام  ل�شوؤون  الدولة  وزير  اأعلن   

مبلغ  تخ�شي�ص  قررت  احلكومة  اأن  ال�ّشبول،  في�شل  احلكومة 

امل�شتفيدة  االأ���ش��ر  ل��دع��م  ���ش��ن��دوق  �شمن  دي��ن��ار  مليون   )30(

املعونة الوطنية و�شندوق الطالب الفقري بهدف  من �شندوق 

اآثار االرتفاع امل�شتمر واملطرد باأ�شعار املحروقات  التخفيف من 

عاملياً.

اأ�شرة و  األف  ويبلغ عدد امل�شتفيدين من ال�شندوق )220( 

)74( األف طالب وطالبة.

مدى  على  �شهرياً  للم�شتفيدين  ال��دع��م  مبالغ  و�شت�شاف 

االأ�شهر ال�شتة املقبلة.

العام  النقل  دع��م حل��اف��ات  ت��ق��دمي  ك��ذل��ك  ال��ق��رار  وي�شمل 

الكبرية واملتو�شطة املخ�ش�شة للركاب و�شيارات ال�شرفي�ص.

املالية  وزي��ر  ب�شر اخل�شاونة  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  ووج��ه 

املوازنة  يف  الازمة  املناقات  لعمل  الع�شع�ص  حممد  الدكتور 

ال����ازم لهذا  امل��ب��ل��غ  ل��ت��وف��ري  االأ����ش���ول  2022 ح�شب  ال��ع��ام��ة 

الدعم.

االأنباط – يلينا نيدوغينا

وب��دع��م متعدد  ال��ع��امل��ي،  اليتيم  ليوم  اإح��ي��اًء   

��ة ال��رو���ش��ي��ة يف  اجل��وان��ب م��ن ���َش��ف��ارة ال��ِف��ي��درال��يَّ

يف  �شاترودنت�شي�شتفو«  »رو����ص  ومُمثليَّة  ��ان،  َع��مَّ

االأم���ي���ز بالطفل  ���ش��ي��اق االه��ت��م��ام  امل��م��ل��ك��ة، ويف 

ال�شحيحة  ال��وج��ه��ة  وت��وج��ي��ه��ه  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه، 

اأمثل، �شحيحة  �شمن تربية وتن�شئة اجتماعية 

ال��ذي  ال��ط��ال��ع  اجل��ي��ل  َتعمري  والأج���ل  و�شليمة، 

وال�شرور؛  واحُل��ب��ور  باالنتماء  امل�شتقبل  �شيقود 

من  لل�شيدات  الثقايف  )ن��ادي��ج��دا(  ُمنتدى  اأق��ام 

جمهوريات االحتاد ال�شوفييتي ال�شابق، املُنتمن 

ل��ق��وم��ي��ات ع���دي���دة، ح��ف��ًا م��و���ش��ي��ق��ي��اً، ت�شمن 

رق�شات قومية فاتنة لفرقة الرق�ص التي برزت 

ومتعددة،  جاذبة  باأزياء  االأيتام  امل�شاهدين  اأمام 

ت االأط����ف����ال مل��ت��اب��ع��ة ال���ف���ق���رات ب��اه��ت��م��ام،  ����ش���دَّ

احللويات  ت�شّمنت  م��ائ��دة  لتنظيم  و�شعادتهم 

ال�شابة  املذيعة  ولقيادة  اخلفيفة،  واملَ�����ش��روب��ات 

وقدرتها  احَلفل،  لفقرات  ف��اين(  )تيا  املبتهجة 

اجلمهور  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى  ال��رف��ي��ع��ة  املهنية 

واجتذابه للتفاعل ال�شامل.

 ويف ت�شريح �شحفي، �شكرت ناتاليا نزارينكو، 

َم��ن  ك��ل  ال��ث��ق��ايف،  »ن��ادي��ج��دا«  رئي�ش�شة م��ن��ت��دى 

�شاهم يف اإجناح العرو�ص الفنية الإبهاج اليتامى، 

الذين هم اأحوج ما يكونوا اإىل امل�شاندة املعنوية 

والثقافية واالندماج يف احلياة اليومية، والأجل 

عر،  وال�شِّ الر�شم،  خ��ال  من  باأذواقهم  االرت��ق��اء 

واملو�شيقى والتمثيل وامل�شرح، وغريها. واأ�شافت 

االحتفائية:  ه��ذه  بها  افُتِتَحت  التي  كلمتها  يف 

اأدعو كل اجلمعيات واملوؤ�ش�شات املعنية بالطفولة 

هذا  رعاية  اأولوياتها  قمة  يف  جتعل  اأن  وبالُيْتم 

غار  اجلانب املهم يف تكوين �شخ�شية هوؤالء ال�شِّ

َمن  اأن هناك  ُي�شِعرهم  ��ا  مِمّ اإىل قلوبنا،  االأح��ب 

ُيفكر يف اإ�شعادهم وُيبعد عنهم ال�شعور بالَوحدة. 
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 ديوان الخدمة المدنية: )40( تخصصا جامعيا مشبعا االكثر اقباال من الطلبة

 فوز العزة بعضوية لجنة األمم المتحدة 
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق 
اسم عرار على أحد مدرجاتها

االنباط- �شذا حتاملة

ب��ع��د جن��اح��ه��م يف امتحان  ال��ط��ل��ب��ة      يتجه 

اخ��ت��ي��ار  اإىل  ال���ع���ام���ة)ال���ت���وج���ي���ه���ي(  ال���ث���ان���وي���ة 

التخ�س�ص اجلامعي الذي يتنا�سب مع معدالتهم 

وميولهم اإال اأن نظرة املجتمع ال�سلبية جتاه بع�ص 

االأه���ل  و�سغط  والتقنية،  املهنية  التخ�س�سات 

واال�سدقاء يدفعهم الختيار بع�ص التخ�س�سات 

كالطب اأو الهند�سة  نتيجة اعتقادهم اأن خريجيها 

ينالون مكانة عالية يف املجتمع، على الرغم من 

علمهم انها من التخ�س�سات امل�سبعة اوالراكدة. 

ووفقا لدرا�سة اأعدتها وحدة االإعالم يف ديوان 

االإح�سائية  املوؤ�سرات  ان  �سابقا   املدنية  اخلدمة 

ال��ن��اجت  خم��رج��ات  اأن   ت��ب��ن  التناف�سي  للك�سف 

التعليمي ال تزال بحاجة اإىل مزيد من املراجعة، 

ملعاجلة اخللل احلا�سل يف توزيع القوى الب�سرية 

ال��ع��م��ل، م�����س��را اىل ان اغلبية   ل�����س��وق  ال��داخ��ل��ة 

الطلبة الي��زال��ون ورغ���م اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة  التي 

املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��غ��ي��ر  ال����دي����وان يف  ب��ذل��ه��ا 

ا املهن  يتجهون نحو التعليم االكادميي، وخ�سو�سً

والتخ�س�سات االن�سانية والرتبوية.

   وا�سافت  ان الن�سبة العظمى من الطلبة ال 

يزالون يف�سلون التوجه نحو التعليم االكادميي 

وبن�سبة اجمالية ت�سل اإىل  ) 70 %( من اجمايل 

ما  يلتحق  ح��ن  ، يف  ال��ع��ايل  بالتعليم  امللتحقن 

على  والتقني  بالتعليم  فقط    )  %  30 ن�سبته)  

م�ستوى دبلوم كلية املجتمع وال�سهادات اجلامعية، 

يف الوقت الذي تكون فيه هذه الن�سب معكو�سة يف 

معظم الدول املتقدمة .  

    واأك��دت  اأن عملية التحليل جلانب العر�ص 

الديوان  اإىل  املقدمة  العلمية  التخ�س�سات  من 

ت�سر اإىل وجود )40( تخ�س�سا تعد االكرث كثافة 

واقباال من قبل الطلبة عليها ، وجمعيها م�سنفة 

بتخ�س�سات م�سبعة جًدا ، ن�سفها حلملة املوؤهل 

اجل��ام��ع��ي وال��ن�����س��ف االخ����ر حلملة دب��ل��وم كلية 

املجتمع وبن�سبة ت�سكل ) 65 % ، 79%( على التوايل 

من اإجمايل الطلبات املقدمة للديوان .

  وبينت ان �سوق العمل االردين  يوفر  العديد 

من فر�ص العمل يف  املهن والتخ�س�سات املهنية 

ال  ج���زءا  ال��واف��دة  العمالة  ت�سغل  التي  والتقنية 

ي�ستهان منها على الرغم من ان رواتبها يف القطاع 

التخ�س�سات  روات����ب  م��ن  بكثر  اع��ل��ى  اخل��ا���ص 

االكادميية .  

وا�سار مدير ادارة العمليات والناطق االعالمي 

ال��دي��وان  ال��دي��وان خالد غ��راي��ب��ة  اىل دور  با�سم 

ال��ت��وع��وي، واج����راء درا���س��ة �سنوية حت��ت م�سمى 

املقدمة  الطلبات  لواقع  والطلب  العر�ص  درا�سة 

ووح���دة  الر�سمي  موقعه  على  وتن�سر  ل��ل��دي��وان 

العايل  التعليم  ووزارة  امل��وح��د  ال��ق��ب��ول  تن�سيق 

لو�سائل  �سحفية  م���ومت���رات  ع��ق��د  اإىل  اإ���س��اف��ة 

االع��الم املرئي وامل�سموع وامل��ق��روء واالل��ك��رتوين 

، واج��راء لقاءات تلفزيونية للتعريف بالدرا�سة، 

واالطالع عليها قبل تعبئة الطالب منوذج  طلب 

االلتحاق باجلامعات.  

    وقال مدير وحدة االعالم والعالقات العامة 

واالذاع�����ة يف اجل��ام��ع��ة االردن���ي���ة حم��م��د وا���س��ف 

ب���دوره  ان �سوق العمل هو ال��ذي يحدد للطالب 

اختيار التخ�س�ص املنا�سب بحيث يكون مطمئنا 

التخرج  بعد  تنتظره  لديه وظيفة  يكون  ان  من 

مبينا اأن بع�ص التخ�س�سات م�سبعة على جداول 

ديوان اخلدمة املدنية وتوجد توجيهات من ديوان 

اخلا�ص  القطاع  يف  امل�سانع  وا���س��ح��اب  اخل��دم��ة 

وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ك��ب��رة يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ك�سركات 

وطبيعة  مالمح  لتحديد  والبوتا�ص  الفو�سفات 

التخ�س�ص الذي ميكن للطالب اأن يدر�سه حتى 

يوؤمن وظيفته .  

     وا�ساف اأن هناك بع�ص التخ�س�سات يعي 

االجتماعي  الو�سع  اأن   اإال  م�سبعة  اأنها  اجلميع 

امام املجتمع لهذه التخ�س�سات كالطب والهند�سة 

يدفع االأهل والطالب الختيار هذه التخ�س�سات 

مع اأن �سوق العمل املحلي م�سبع منها .    

     وتابع وا�سف  اأن من ال�سعب على اجلامعات 

ال��ت��خ�����س�����س��ات الأن ه��ن��اك بع�ص  ب��ع�����ص  اي���ق���اف 

وخا�سة  اجلامعات  �سناديق  مت��ول  التخ�س�سات 

احلكومية الفتا اإىل تعاون ديوان اخلدمة املدنية 

مع وزارة التعليم العايل وباالخ�ص قائمة القبول 

الراكدة  بالتخ�س�سات  الطالب   لتزويد  املوحد 

وامل�سبعة والتوجه الختيار التخ�س�سات الفنية .   

   ودع��ا وا�سف الطالب لدرا�سة ما يحب من 

اأن  امل���واد وال��ت��ي يتوقع االب���داع فيها م�سرا اىل 

اخل��ري��ج ال��ذي يكون ذا ك��ف��اءة وق���درات عالية يف 

تخ�س�سه وميتلك ادوات الع�سر من لغة ومهارات 

ال��ت��وا���س��ل ي��ج��د ال��ف��ر���ص ام��ام��ه ا���س��اف��ة اإىل اأن 

اجلامعات يقع على عاتقها تخريج طلبة قادرين 

على التعاي�ص مع االن�سانية ب�سكل عام الأن العامل 

ي�سهد انفتاح .  

وق���ال اخل��ب��ر ال��ع��م��ايل حم��م��ود احل��ي��اري ان 

العمل  املهني تكمن يف رف��د �سوق  التعليم  اأهمية 

باالحتياجات املتنوعة التي يحتاجها �سوق العمل 

يف كل القطاعات م�سيفا انه اذ قمنا بر�سد العمالة 

الوافدة والقطاعات التي تعمل بها الكت�سفنا اأن 

ج��زءا م��ن ه��ذه العمالة ال��واف��دة تعمل يف قطاع 

ال�سياحة  وق��ط��اع  العامة  االن�����س��اءات واخل��دم��ات 

والفندقية وبالتايل تكمن اأهمية التدريب املهني 

�سوق  يف  ل��الن��خ��راط  االردين  ال�سباب  اع���داد  يف 

العمل من خالل دجمهم يف االعمال املتاح فيها 

فر�ص عمل لل�سباب يف هذه املرحلة .  

اأن  �سببها  امل�سبعة  التخ�س�سات  اأن  وا���س��اف 

التعليم اجلامعي ا�سبح �سرورة اجتماعية ولي�ست 

حقيقية التاحة فر�ص عمل لل�سباب االردين الفتا 

اع��داد اخلريجن يف  اجلامعات االردنية  اأن  اإىل 

يفوق �سنويا 120 األف خريج اإ�سافة اإىل اأن اعداد 

الثانوية  يف  الدرا�سة  عن  توقفوا  الذين  الطلبة 

اإال اأن فر�ص العمل  العامة تقارب ه��ذه االرق���ام  

الذي من املمكن ا�ستحداثها يف  القطاعن العام 

56 فر�سة  اإىل   49 تزيد على  �سنويا ال  واخلا�ص 

عمل فقط.

   وزاد احلياري اذا نظرنا الع��داد اخلريجن 

األ��ف   160 اإىل   120 م��ن  تقريبا  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 

خريج �سنويا �سواء كان جامعيا اأو معهد متو�سط 

الدرا�سة فمثل هذا  ثانوية عامة متوقف عن  اأو 

الو�سع البد من تاأهيل ال�سباب االردين يف احلرف 

وامل��ه��ن واالع���م���ال ال����ذي ي��ح��ت��اج��ه ���س��وق العمل 

االردين ا�ستجابة للمتطلبات الداخلية .  

وبن  اأن هناك قطاعات ا�سبحت املناف�سة فيها 

�سعبة اإىل حد مثل قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا 

املعلومات اإال اأن ذلك ال مينع من اع��داد ال�سباب 

ال��ك��ف��اءات االردن��ي��ة  ت��اأه��ي��ل  االردين على ق��اع��دة 

للعمل يف اال�سواق العربية اأو اال�سواق العاملية .  

وا�سار احلياري اإىل من ا�سباب عزوف ال�سباب 

املهني ع��دم وج��ود مغريات حقيقية  التعليم  عن 

و���س��روح��ات واف��ي��ة ع��ن اه��م��ي��ة ال��ت��دري��ب املهني 

اإذ  االردين  العمل  �سوق  يف  امل��ت��درب��ن  وان��خ��راط 

املهني  ال��ت��دري��ب  وا���س��ح يف موؤ�س�سة  ي��وج��د خلل 

امل�ستوى  على  وترويجها  لرباجمها  الت�سويق  يف 

اأن احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  ، م�����س��ي��ف��ا  ال��وط��ن��ي 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت��وف��ره��ا وزارة العمل و  وال��ق��ان��ون��ي��ة 

العاملة  للقوى  االج��ت��م��اع��ي  ال�سمان  موؤ�س�سة 

االردين  ال�سباب  لتغرى  كافية  غر  م�سى  فيما 

لالنخراط يف هذا املجال .  

 ودع����ا اىل رف����ع  احل���د االدن����ى ل��الج��ور الن��ه 

وتوجيه  اال���س��ا���س��ي��ة  احل��ي��اة  متطلبات  ي��وف��ر  ال 

ال�سباب االردين للتعليم املهني برفع احلد االدنى 

لالجور وتعزيز احلماية االجتماعية والقانونية 

العمل يف قطاعات خا�سة  �سوق  للمنخرطن يف 

م��ن��ظ��م��ة اأو ق��ط��اع��ات غ���ر م��ن��ظ��م��ة م���ن خ��الل  

حماية مظلة ال�سمان االجتماعي وبالتايل تفعيل 

ادوات ال�سمان االجتماعي وادوات التدريب املهني 

اإ�سافة اإىل عمل برنامج وطني �سامل وم�سوحات 

ال��ع��م��ل وحتفيز  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ن  حقيقية 

ه��ذا االجت���اه فتوتى ثمارها يف فرتة  ال�سباب يف 

زمنية ال تزيد على �سنة .

وق�����ال ا���س��ت��اذ ع��ل��م االج���ت���م���اع ال���دك���ت���ور علي 

توؤثر  التي  العوامل  من  العديد  هناك  النظامي 

ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار التخ�س�ص اجل��ام��ع��ي،  داع��ي��ا اىل 

الطالب  ميول  مع  يتوافق  التخ�س�ص  يكون  اأن 

وقدراته وموهبته التي ميتلكها النه مهمة جدا يف 

حتديد نوعية التخ�س�ص وان يركز الطالب على 

احل�سول  الج��ل  املختار  للتخ�س�ص  العمل  �سوق 

على فر�سة عمل وللتخفيف من حجم البطالة 

وحتديد الدخل املحتمل يف امل�ستقبل  . 

ت��خ�����س�����س��ات  رك�������ودا يف  ه���ن���اك  اأن  وا�����س����اف 

ا���س��ب��اب اهمها  ت��ع��ود اإىل ع���دة  ج��ام��ع��ي��ة ك��ث��رة 

ا�سباب اجتماعية متعلقة باملجتمع وقبول اأعداد 

امل�سبعة ودون  التخ�س�سات  باجلامعات يف  كبرة 

مرعاة للنجاح التي يقدمها املخت�سون يف جمال 

احتياجات �سوق العمل ، الفتا اإىل اأن الهم االأول 

للجامعات هو مادي ،اإذ اأ�سبحت معظم اجلامعات 

االردنية تتجاهل حاجة �سوق العمل ،وتقوم بقبول 

اأعداد هائلة يف تخ�س�سات م�سبعة . 

وت���اب���ع ان���ه ال ت��وج��د خ��ط��ط ت��ن��م��وي��ة تخ�ص 

هناك  ي��ك��ون  بحيث  االأردن،  يف  ال��ع��ايل  التعليم 

العمل  �سوق  حاجة  االعتبار  بعن  ت��اأخ��ذ  خطط 

والتنمية الوطنية ال�ساملة اإ�سافة اإىل عدم وجود 

 “ “ التوجيهي  ال��ع��ام  التعليم  يف  تعليمي  ن��ظ��ام 

امل�ستوى املعريف للطالب  ق��ادرا على قيا�ص  يكون 

،وبالتايل يح�سل على املعدل الذي ي�ستحقه . 

واقرتح النظامي  اإغالق التخ�س�سات امل�سبعة 

يف كل اجلامعات االردنية وا�ستحداث تخ�س�سات 

والتنمية  العمل  �سوق  ت��ت��واءم مع حاجة  جديدة 

ال��وط��ن��ي الر���س��اد  االإع�����الم  ، وتن�سيط  ال��وط��ن��ي��ة 

ال��ت��وق��ف ع��ن اختيار  ل�����س��رورة  الطلبة وذوي��ه��م 

التخ�س�سات امل�سبعة ،ومن خالل طرائق اإر�سادية 

مهنية متخ�س�سة .

   و�سدد على اعادة النظر يف نظام الثانوية “ 

يكون هناك مقيا�ص حقيقي  التوجيهي” بحيث 

املعدالت  واحل��د من   ، للطلبة  املعرفية  للقدرات 

املرتفعة يف الثانوية العامة وان�ساء جامعات وطنية 

تخت�ص بالتعليم املهني ويف كل املجاالت املهنية  .

االنباط- عمان

ف�����از اأم������ن ع�����ام امل��ج��ل�����ص االأع����ل����ى حل��ق��وق 

العزة،  مهند  الدكتور  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�ص 

ح��ق��وق  الت���ف���اق���ي���ة  امل���ت���ح���دة  االأمم  ب��ع�����س��وي��ة 

ممثال  �سوتا،   136 ب���  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�ص 

عن االأردن.

وقال بيان �سدر عن املجل�ص، ام�ص االأربعاء، 

اإن هذا الفوز جاء بعد خو�ص �سل�سلة طويلة من 

حمالت ك�سب التاأييد بن الدول االأطراف التي 

االأردن  وبعثة  االأردنية،  اخلارجية  وزارة  قادتها 

االأع��ل��ى  وامل��ج��ل�����ص  امل��ت��ح��دة  االأمم  ال��دائ��م��ة يف 

حلقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة.

وتناف�ص 13 مر�سحا من خمتلف دول العامل، 

فاز من بينهم 9 مر�سحن لع�سوية اللجنة التي 

ت�سطلع بر�سد تطبيق االتفاقية من قبل الدول 

االأطراف ومراجعة تقاريرها الر�سمية وا�ستالم 

يف  والتحقيق  امل��دين  املجتمع  منظمات  تقارير 

التي  واملوؤ�س�سات  االأف��راد  من  املقدمة  ال�سكاوى 

�سادقت على الربوتوكول االختياري لالتفاقية.

�سرفا كبرا  الفوز ميثل  اإن هذا  العزة  وقال 

لكونه ميثل االأردن على امل�ستوى االأممي.

امل�����س��اه��م��ة يف  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 

التوا�سل  اللجنة من خالل تعميق  تعزيز عمل 

واحلوار البناء مع الدول االأطراف يف االتفاقية 

ومنظمات االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، مبا ي�ساهم 

االأط�����راف  ال�����دول  ف��ع��ال��ة مت��ك��ن  اأدوات  ب��خ��ل��ق 

الدعم  ا�ستقطاب  م��ن  منها  النامية  خ�سو�سا 

الفني والتقني واملايل للنهو�ص بواقع االإعاقة، 

وكذلك تعزيز التن�سيق الداخلي �سمن منظومة 

وت��ق��اري��ره��ا  ب���راجم���ه���ا  امل���ت���ح���دة جل��ع��ل  االأمم 

وخمرجاتها �ساملة حلقوق وق�سايا االأ�سخا�ص 

ذوي االإعاقة.

واأ�ساف العزة اأن الفوز هو ثمرة جهد ودعم 

متوا�سل من رئي�ص املجل�ص �سمو االأمر مرعد 

ال��ذي كان له الف�سل يف تقدمي الدعم  بن رعد 

النتائج م��ن خالل  اإع���الن  ال��ب��داي��ة وح��ت��ى  منذ 

البعثات  ممثلي  مع  وتن�سيقية  مكوكية  لقاءات 

اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  االأردن،  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

واجلهات كافة.

كما اأكد العزة الدور القيادي والريادي الذي 

لعبه فريق وزارة اخلارجية ممثال بالوزير اأمين 

االأمم  ل���دى  ال��دائ��م  االأردن  و���س��ف��ر  ال�����س��ف��دي 

احلمود،  حممود  ال�سفر  نيويورك  يف  املتحدة 

واجل���ه���ود ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا وزي����ر التنمية 

العربية  املجموعة  مع  املفلح  اأمي��ن  االجتماعية 

وك�سب تاأييدهم ودعمهم.

واأ�ساد بجهود فريق البعثة االأردنية الدائمة 

�سومان  ر�سا  االأول  ال�سكرتر  نيويورك ودور  يف 

���س��اب��ط  ال����ع����دوان/  ع����الء  االأول  وال�����س��ك��رت��ر 

االنتخابات ورانيا الريان، وبالدور الكبر الذي 

االأ�سخا�ص  حلقوق  االأعلى  املجل�ص  فريق  لعبه 

ذوي االإعاقة طوال الفرتة املا�سية.

دك��ت��وراه  درج��ة  على  حا�سل  ال��ع��زة  اأن  يذكر 

يف ال���ق���ان���ون اجل���ن���ائ���ي امل����ق����ارن ودب����ل����وم ع��ايل 

يف ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة واحل��اك��م��ي��ة ال��ر���س��ي��دة 

والدميقراطية من هولندا.

وكان اأول ع�سو من االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة 

يتم تعيينه يف جمل�ص االأعيان بن عامي 2013- 

دول��ي��ا معتمدا  ك��ون��ه خ��ب��را  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2016

الت�سريعات،  و�سياغة  االإن�سان  حقوق  جمال  يف 

حقوق  اتفاقية  �سياغة  اأع��م��ال  يف  ���س��ارك  حيث 

االأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع���اق���ة، و���س��ي��اغ��ة ع���دد من 

قانون  مثل  االإن�سان  بحقوق  املتعلقة  القوانن 

حقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة االأردين، وقانون 

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة يف الباك�ستان، ومقرتح 

ق���ان���ون اإق��ل��ي��م��ي ل��الإع��اق��ة م���ن خ���الل منظمة 

ال�سحة العاملية.

االنباط- الرمثا

والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  ق���رر   

الدكتور خالد ال�سامل وبناًء على تن�سيب جمل�ص 

العمداء ت�سمية مدرج العلوم “1” اأحد مدرجات 

ال��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ب��ا���س��م ال�����س��اع��ر 

اإطار  يف  وذل��ك  “عرار”،  التل  وهبي  م�سطفى 

العربية  للثقافة  عا�سمة  اإرب���د  مدينة  اإط���الق 

لعام 2022، وتخليًدا ال�سم �ساعر االأردن.

وقال ال�سامل لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، 

ام�ص االأربعاء، اإن ت�سمية املدرج با�سم عرار جاء 

تقديًرا من اجلامعة لقامة اأدبية كانت من رواد 

ل��دور  وتر�سيًخا  االأردن،  يف  الثقافية  احل��رك��ة 

اجلامعات يف ن�سر الوعي واالإرث الثقايف.

 يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل لسيدات 
بالكورة واألغوار الشمالية

االنباط- الكورة

نظمت وحدة دعم الت�سغيل يف غرفة �سناعة 

لت�سغيل  وظ��ي��ف��ي��اً  ي��وم��اً  االأرب���ع���اء،  ام�����ص  اإرب����د 

ال�سيدات من لواءي االأغوار ال�سمالية والكورة.

واأك�����د رئ��ي�����ص غ���رف���ة ال�����س��ن��اع��ة ه����اين اأب���و 

مبركز  الوظيفي  اليوم  افتتاحه  خالل  ح�سان، 

النائب  بح�سور  �سعيد،  اأبي  دير  و�سابات  �سباب 

ع��ل��ى توفر  ال��غ��رف��ة  ال��رب��اب��ع��ة، ح��ر���ص  جعفر 

فر�ص العمل املالئمة �سيما لل�سيدات الريفيات 

يف امل�������س���ان���ع االإن���ت���اج���ي���ة، وت��ن��ظ��ي��م ال���ربام���ج 

دعم  بهدف  العمل،  ل�سوق  التاأهيلية  التدريبية 

املراأة وتعزيز دورها يف توفر العي�ص الكرمي.

ب��������دوره، ث���م���ن ال���ن���ائ���ب ال���رب���اب���ع���ة، ج��ه��ود 

فر�ص  توفر  اإىل  ال�ساعية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

ارت��ف��اع  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي  املناطق  الأب��ن��اء  العمل 

جذب  اأهمية  اإىل  الفتاً  والبطالة،  الفقر  ن�سبة 

وغرها،  وال�سياحية  ال�سناعية  اال�ستثمارات 

لغاية  والتاأهيل  التدريب  ب��رام��ج  يف  والتو�سع 

حت�سن الو�سع االقت�سادي لالأ�سر الريفية.

فتاة   150 نحو  الوظيفي  ال��ي��وم  يف  و���س��ارك 

وظيفة   100 الإ�سغال  عمل،  عن  باحثات  و�سيدة 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م�����س��ن��ع ك��ال���س��ي��ك ل��الأل��ب�����س��ة 

ال�سمالية. االأغوار  بلواء  التقليدية 
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دعوه اجتماع الهيئه العامه
الغري العادي لشركه القاصد للوكاالت 

التجاريه  )املناطق الحره  ( ذ.م.م

حضره الشريك / السيد موفق عبد الرحمن جميل املحرتم 
يرجى ح�صوركم اجتماع الهيئه العامه ل�صركه القا�صد للوكاالت التجاريه 

) املناطق احلره / الزرقاء ( يوم االحد املوافق 2022/7/3 يف متام ال�صاعه 

9:00 �صباحا يف عمان - الدوار ال�صاد�س -  ابراج اعمار - �صركه القا�صد.

 وذلك ملناق�صه االمور التاليه :

القرارات  واتخاذ   2017 لعام  لل�صركه  ال�صنويه  امليزانيه  ملناق�صه   : اواًل   

باملوافقة عليها او رف�صها.

 ثانيًا : انتخاب مدقق ح�صابات ل�صنه املاليه التاليه.

 ثالثًا : ايه امور ماليه اخرى تتعلق بال�صركه وتعر�س على الهيئه العامه من 

قبل مدير عام ال�صركه او اي �صريك ويتم مناق�صتها من قبل الهيئه العامه .

او  اعللاه   املحددين  والزمان  املوعد  يف  االجتماع  ح�صوركم  �صروره  راجيا 

توكيل احد ال�صركاء او من ينوب عنكم قانونا حل�صور هذا االجتماع مناق�صه 

ما ورد اعاه .

 املدير العام 
سهيم عبد الرحمن جميل

دعوه اجتماع الهيئه العامه
الغري العادي لشركه القاصد للوكاالت 

التجاريه  )املناطق الحره  ( ذ.م.م

حضره الشريك / السيد موفق عبد الرحمن جميل املحرتم 
يرجى ح�صوركم اجتماع الهيئه العامه ل�صركه القا�صد للوكاالت التجاريه 

) املناطق احلره / الزرقاء ( يوم االحد املوافق 2022/7/3 يف متام ال�صاعه 

10:00 �صباحا يف عمان - الدوار ال�صاد�س -  ابراج اعمار - �صركه القا�صد .

 وذلك ملناق�صه االمور التاليه :

القرارات  واتخاذ   2018 لعام  لل�صركه  ال�صنويه  امليزانيه  ملناق�صه   : اواًل   

باملوافقة عليها او رف�صها.

 ثانيًا : انتخاب مدقق ح�صابات ل�صنه املاليه التاليه.

 ثالثًا : ايه امور ماليه اخرى تتعلق بال�صركه وتعر�س على الهيئه العامه من 

قبل مدير عام ال�صركه او اي �صريك ويتم مناق�صتها من قبل الهيئه العامه .

او  اعللاه   املحددين  والزمان  املوعد  يف  االجتماع  ح�صوركم  �صروره  راجيا 

توكيل احد ال�صركاء او من ينوب عنكم قانونا حل�صور هذا االجتماع مناق�صه 

ما ورد اعاه .

 املدير العام 
سهيم عبد الرحمن جميل

دعوه اجتماع الهيئه العامه
الغري العادي لشركه القاصد للوكاالت 

التجاريه  )املناطق الحره  ( ذ.م.م

حضره الشريك / السيد موفق عبد الرحمن جميل املحرتم 
يرجى ح�صوركم اجتماع الهيئه العامه ل�صركه القا�صد للوكاالت التجاريه

 ) املناطق احلره / الزرقاء ( يوم االحد املوافق 2022/7/3 يف متام ال�صاعه 

11:00 �صباحا يف عمان - الدوار ال�صاد�س -  ابراج اعمار - �صركه القا�صد .

 وذلك ملناق�صه االمور التاليه :

القرارات  واتخاذ   2019 لعام  لل�صركه  ال�صنويه  امليزانيه  ملناق�صه   : اواًل   

باملوافقة عليها او رف�صها.

 ثانيًا : انتخاب مدقق ح�صابات ل�صنه املاليه التاليه.

 ثالثًا : ايه امور ماليه اخرى تتعلق بال�صركه وتعر�س على الهيئه العامه من 

قبل مدير عام ال�صركه او اي �صريك ويتم مناق�صتها من قبل الهيئه العامه .

او  اعللاه   املحددين  والزمان  املوعد  يف  االجتماع  ح�صوركم  �صروره  راجيا 

توكيل احد ال�صركاء او من ينوب عنكم قانونا حل�صور هذا االجتماع مناق�صه 

ما ورد اعاه .

 املدير العام 
سهيم عبد الرحمن جميل

دعوه اجتماع الهيئه العامه
الغري العادي لشركه القاصد للوكاالت 

التجاريه  )املناطق الحره  ( ذ.م.م

حضره الشريك / السيد موفق عبد الرحمن جميل املحرتم 
يرجى ح�صوركم اجتماع الهيئه العامه ل�صركه القا�صد للوكاالت التجاريه 

) املناطق احلره / الزرقاء ( يوم االحد املوافق 2022/7/3 يف متام ال�صاعه 

12:00 ظهرا يف عمان - الدوار ال�صاد�س -  ابراج اعمار - �صركه القا�صد .

 وذلك ملناق�صه االمور التاليه :

القرارات  واتخاذ   2020 لعام  لل�صركه  ال�صنويه  امليزانيه  ملناق�صه   : اواًل   

باملوافقة عليها او رف�صها.

 ثانيًا : انتخاب مدقق ح�صابات ل�صنه املاليه التاليه.

 ثالثًا : ايه امور ماليه اخرى تتعلق بال�صركه وتعر�س على الهيئه العامه من 

قبل مدير عام ال�صركه او اي �صريك ويتم مناق�صتها من قبل الهيئه العامه .

او  اعللاه   املحددين  والزمان  املوعد  يف  االجتماع  ح�صوركم  �صروره  راجيا 

توكيل احد ال�صركاء او من ينوب عنكم قانونا حل�صور هذا االجتماع مناق�صه 

ما ورد اعاه .

 املدير العام 
سهيم عبد الرحمن جميل



املحلي
60

يُعد يوم النجاة الوطنية، الذي ي�صادف 15 يونيو، يوماً ذا معنى هائل يف تاريخ اأذربيجان احلديث، 

ومل يدخل فيه مثابة يوم تقوميي عادي فح�صب، بل وباعتباره يوماً يحمل يف طياته اأهمية اجتماعية 

و�صيا�صية وتاريخية خا�صة. فقد �صجل تاريخ ال�صعب الأذربيجاين يف هذا اليوم من عام 1993 عودة 

كبرية للزعيم الوطني حيدر علييف اإىل راأ�س الدولة بعد انقطاع طال اأمده.

وقبل هذا احلدث البارز، وبالتحديد يف 18 اأكتوبر 1991 اأعلنت اأذربيجان ا�صتقاللها، وهو الإعالن 

اأن ال�صعب الأذربيجاين خالل ال�صنوات الأوىل من  الثاين خالل القرن الع�صرين. ومما يوؤ�صف له 

اأطلق عنان الحتالل  ال��ذي  اأبناء الوطن، الأم��ر  ا�صتقالله الثاين مل يحظ بزعيم كفوء يلم �صمل 

التدهور  ال�صيا�صي ويف  املوقف  اأرمينيا وت�صبب يف تفاقم  الأذربيجانية من قبل  املتوا�صل لالأرا�صي 

املطرد للو�صع الجتماعي لل�صكان.

اإىل زعيم ي�صتطيع الت�صدي للمحن  وعلى خلفية تلك التطورات اخلطرية، كان الحتياج امللح 

ويقود البالد اإىل بر الأمان. وتيقنت كافة اأطياف املجتمع باأن حيدر علييف هو ال�صخ�صية الوحيدة 

القادرة على اإخراج البلد امل�صتقل حديثاً من واقعه الع�صري وم�صاعدته بالفعل على تقرير م�صريه.

ويف منت�صف 1993 اأخذت الأزمة ال�صيا�صية تتزايد جّراء الأعمال غري الكفوءة للقوى احلاكمة، 

مما و�صع ا�صتقالل اأذربيجان على املحك. لقد و�صف الزعيم حيدر علييف تلك املرحلة بقوله: »كانت 

اأذربيجان تواجه خطراً ج�صيماً، اإذ طاملا قامت بع�س القوى الداخلية مبناه�صة ا�صتقاللها ورف�صت 

بع�س الأو�صاط يف الدول الأخرى ه�صم هذا ال�صتقالل باعتبارها بلداً ذا اأهمية جغرافية ا�صرتاتيجية 

وموارد طبيعية زاخرة على حد �صواء. فهزمية اأذربيجان نتيجة العدوان الأرمني من جهة، والتناحر 

الداخلي على ال�صلطة من جهة ثانية، اأديا اإىل اإ�صقاط القوى التي ا�صتولت على زمام احلكم يف يونيو 

1992 على يد ال�صعب«.

يف 15 يونيو 1993 عاد زعيمنا الوطني العام حيدر علييف اإىل ال�صلطة تلبية لنداء �صعبه. وتوجت 

هذه العودة بتطور اجتماعي واقت�صادي و�صيا�صي �صامل يف البالد، مما لعب دوراً حا�صماً يف تقوية 

اأذربيجان بف�صل  املتح�صر. وحتولت  العامل  الكثيفة مع  التكاملية  العملية  اإىل  وان�صمامها  دولتنا 

العمل الدوؤوب والهمة الهائلة حليدر عليف اإىل دولة ذات ثقل تنظر للم�صتقبل بثقة.

وهكذا دخل 15 يونيو يف تاريخ اأذربيجان احلديث بو�صفه يوم النجاة الوطنية، فخلدته ال�صلطة 

الت�صريعية العليا يف البلد نزوًل عند رغبة الأطياف املختلفة من ال�صعب. ويف 27 يونيو 1997 اأ�صدر 

املجل�س الوطني الأذربيجاين قراراً مبنح ال�صفة الر�صمية لذلك التاريخ. وين�س القرار على “اأن يعد 

عودة حيدر علييف اإىل احلكم ر�صوخا لإرادة �صعبه يف اأ�صعب الأيام التي تقررت خاللها حرية ال�صعب 

اإنقاذ جمهورية  امل�صتقلة، حيث مّثل توليه ر�صالة �صعبة ونبيلة بغية  الأذربيجاين وم�صري الدولة 

اأثناء احلركة التحررية القومية من  اأذربيجان امل�صتقلة وال�صعب الأذربيجاين والإجن��ازات املحرزة 

الندثار. وكانت تلك اخلطوة مبثابة تفان منقطع النظري لبن الوطن ذي القلب العظيم اأمام �صعبه 

ووطنه«.

ومنذ ذلك الوقت واإىل اليوم، يحتفل ال�صعب الأذربيجاين بيوم 15 يونيو عيداً غالياً له ويعده 

اأذربيجان. ويف ال�صنوات املنق�صية، فاإن ر�صالة النجاة النبيلة التي حققها  نقطة انطالق بناء دولة 

زعيمنا الوطني العام اأنقذت اأذربيجان التي كانت على قاب قو�صني اأو اأدنى من التال�صي اأمام �صعبها 

والعامل باأ�صره، وجعلتها دولة قوية تنظر للم�صتقبل بثقة. واليوم فاإن الإجنازات ال�صخمة التي نفذها 

حيدر علييف، بف�صل عمله الدوؤوب وعزميته ال�صلبة، خالل تلك ال�صنوات، تبهر الداخل واخلارج.

ويف غ�صون فرتة ال�صتقرار الجتماعي وال�صيا�صي والقت�صادي، اتخذ حيدر علييف اخلطوات 

املتتابعة لبناء الت�صامن الوطني من اأجل اأه��داف اأذربيجان وتوطيد ا�صتقاللها، حيث �صهدت باكو 

اإطالق موؤمترات اأذربيجانيي العامل بهدف تقوية عالقة املواطنني الأذربيجانيني املقيمني يف خمتلف 

القارات بوطنهم التاريخي وتعزيز وحدتهم اللغوية والعقائدية والعملية.

واليوم تقوم يف اأذربيجان تقاليد الدولة امل�صتقلة. ومما ل �صك فيه اأن التو�صل لهذا الإجناز املهم 

يعود ف�صله اإىل الأهمية ال�صتثنائية خلدمات حيدر علييف املتفانية، وهو رجل ال�صيا�صة املخ�صرم 

الذي و�صع ن�صب عينيه حتويل اأذربيجان اإىل دولة ق��ادرة على توفري الأم��ن لكل مواطنها. واليوم 

يقود فخامة اإلهام علييف، رئي�س جمهورية اأذربيجان، بالدنا بثقة نحو امل�صتقبل، وفاًء للنهج ال�صيا�صي 

لزعيمنا الوطني العام.

اأن ح��دده حيدر  ال��ذي �صبق  اأذربيجان  متر الأع���وام، وي�صتمر طريق النجاة الوطنية جلمهورية 

اأعلن حيدر  املطردة. لقد  واملنجزات  والنماء  الرتقاء  اإىل  باأذربيجان  ي��وؤدي  ال��ذي  الطريق  علييف. 

علييف بحكمته الفريدة حينئذ: »من الآن ف�صاعداً، لن ت�صتطيع اأية قوة اأن ت�صلب ا�صتقالل اأذربيجان 

اأو اأن تزيل دولتها«. هذه الثقة وتلك العزمية تكمنان يف معنى يوم النجاة الوطنية ودرو�صه وعربه. 

وبقدر ما تقوم اأذربيجان، تظل اأفكاره واأعماله تاأخذنا دوما اإىل الطريق ال�صائب نحو الأمام.

لقد نعت فخامة اإلهام علييف الزعيم الوطني العام على نحو تايل: »كان حيدر علييف منت�صراً 

على الدوام، وقد خرج منت�صراً من كافة املعارك ومل يقدر اأحد على هزميته، ل من الأعداء يف اخلارج 

ول ممن حاولوا تقدمي اأنف�صهم كخ�صوم له داخل اأذربيجان. اليوم حيدر علييف لي�س بيننا، اإل اأنه يف 

قلوبنا واأفكاره واأعماله و�صيا�صته قائمة و�صتدوم اإىل الأبد«.

عزمية حيدر علييف ل تقهر، وبعد نظره وتفانيه جعاله زعيم اأذربيجانيي العامل، ووفاءه للوطن 

يف كافة اأعماله حّوله اإىل منوذج يف خدمة الوطن، وبالتايل اإىل زعيم وطني عام ل مثيل له. لقد كان 

الزعيم الوطني العام رجل الدولة وال�صيا�صي احلكيم الذي جاد بحياته من اأجل �صعبه وبلده اللذين 

كّن لهما حباً جماً ل حدود له، مما اأك�صبه �صفة باين ال�صتقالل يف تاريخنا احلافل. ويتعامل ال�صعب 

الأذربيجاين عن حق مع تراث حيدر علييف على اأنه �صمان ا�صتقالله.

إيلدار سليموف السفير 

 الشعب األذربيجاني 
يحيي يوم النجاة الوطنية

اخلمي�س  16 / 6 / 2022 

 المناصير: استبعد ذلك فالنظافة متوفرة وسيتم التواصل مع أصحاب الصاالت

 األميرة دانا فراس تزور الجامعة األلمانية األردنية

 االنباط – فرح مو�سى 

�صكا موطنون يف حمافظة اربد من تدين 

م�صتوى النظافة العامة يف عدد من �صالت 

بال�صافة  ا�صعارها  وارتفاع  اإربد  يف  الأف��راح 

ال��ت��ح��دي��ث��ات وال�����ص��ي��ان��ة  اىل ع����دم اج������راء 

ف�صل  دخول  ملحتوياتها خا�صة مع  الالزمة 

ال�صيف وزيادة منا�صبات العرا�س والفراح 

خ���الف���ا مل���ا ه���و م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ب���ني الط����راف 

ت��ك��ون  ان  وج�����وب  امل��ت�����ص��م��ن  ال���ع���الق���ة  ذات 

ال��ت��ج��ه��ي��زات ل��ل��ح��ف��الت م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ك��ن��ه��ا ل 

تعك�س الواقع . 

وق��ال امل��واط��ن ع��ادل ح��ج��ازي،ان��ه تفاجاأ 

بتدين  الف��راح  ارتياد عدد من �صالت  عند 

م�����ص��ت��وى ال��ن��ظ��اف��ة ف��ي��ه��ا وع����دم اج�����راء اي 

ب��اع��ادة  ال�����ص��م��اح  ب��ع��د  ملحتوياتها  حت��دي��ث��ات 

اغالق  بعد  املعنية  اجلهات  قبل  من  فتحها 

ا���ص��ت��م��ر لأك����ر م��ن ع��ام��ني ن��ت��ي��ج��ة جائحة 

واغالق  الرقابة  انعدام  اىل   كورونا م�صريا 

ال�صيانة  اج���راء  بحجة  ال�صحية   ملرافقها 

الالزمة كما ان املياه مقطوعة عنها . 

ج��ام��و���س اجلهات  امل��واط��ن علي  وط��ال��ب 

ال�صحية  ال��رق��اب��ة  ح��م��الت  بتكثيف  املعنية 

على �صالت الفراح وخا�صة مع بدء مو�صم 

ي��ق��وم  ب��ع�����ص��ه��ل  احل���ف���الت والع����را�����س وان 

بت�صنيع احللويات الكنافة واحللويات داخل 

النظافة  م��ق��وم��ات  ادن���ى  فيها  تنعدم  غ��رف 

والرقابة ال�صحية .

وق���ال���ت امل���واط���ن���ة ت���ه���اين ال���ه���ام���ي اأن��ه��ا 

ا���ص��ي��ب��ت ب��الغ��م��اء ع��ن��د دخ��ول��ه��ا ح��م��ام��ات 

ب���ع�������س ال���������ص����الت مل����ا ����ص���اه���دت���ة م����ن ع���دم 

وتراكم  الالزمة  وال�صيانة  النظافة  اج��راء 

لالو�صاخ .

وب���ي���ن���ت امل���واط���ن���ة ت�����ص��ن��ي��م ح���م���ادة ان��ه��ا 

�صالت  يف  حفالت  �صت  يف  حفالت  ح�صرت 

امل��ا���ص��ي��ة ولح��ظ��ت  ال��ف��رتة  خ���الل  خمتلفة 

ع����دم اإه���ت���م���ام ب��ال��زب��ائ��ن اأم����ر م���ع���دوم كما 

ال��ع��ام��الت فيها  ب��ع�����س  ت��ع��ام��ل  ان ط��ري��ق��ة 

بطريقة غري ح�صارية بال�صافة اىل وجود 

الأو����ص���اخ اأ���ص��ف��ل ال���ط���اولت ك��م��ا ان��ه��ا تقوم 

املطلوب  بامل�صتوى  لي�صت  حلويات  بتقدمي 

داعية اىل تكثيف حمالت رقابة من اجلهات 

امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى ق���اع���ات الف������راح واحل��ل��وي��ات 

املقدمة فيها .

بوجود  العوادين  ح�صني  املواطن  وطالب 

م���واق���ف ل��ل�����ص��ي��ارت ل����دى ق���اع���ات الف�����راح 

ان��ه��ا وج��وده��ا  ك��م��ا  تنا�صب ح��ج��م احل�����ص��ور 

ق�����رب ب��ع�����ص��ه��ا ال��ب��ع�����س ي��ت�����ص��ب��ب ب����اأزم����ات 

مرورية خانقة ..

التي  املبالغ  ان  ه��اين  بني  مل��ى  واو�صحت 

ي��ت��م دف��ع��ه��ا ل���ق���اع���ات الف������راح ل ت��ت��ن��ا���ص��ب 

مرافقها  ان  كما  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 

ق��اع��ات  ان��ه��ا  م��ع  امل��ط��ل��وب  بامل�صتوى  لي�صت 

افراح حديثة بال�صافة اىل تدين م�صتويات 

تكثيف  اىل  داع���ي���ة  ف��ي��ه��ا  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ظ��اف��ة 

الرقابة عليها .

م��ن ج��ان��ب��ه ب���ني  نقيب ا���ص��ح��اب ���ص��الت 

الفراح  ماأمون املنا�صري انه ل يعتقد وجود 

مفرو�صة  لن��ه��ا  بنظافتها  تهتم  ل  ���ص��الت 

بعد  ي��وم��ي  ب�صكل  تنظيفها  وي��ت��م  ب��امل��وك��ي��ت 

وم�صح  تنظيف  ي��ت��م  ك��م��ا  حفلة  ك��ل  ان��ت��ه��اء  

ب�صكل  واملداخل  ال�صحية  واملرافق  الطاولت 

ق��اع��ات  امل��ت��ب��ع يف  ال��ع��رف  ه��و  وه���ذا  م�صتمر 

الفراح .

وا�صار اىل انه مل ي�صمع عن وجود مرافق 

�صحية غ��ري ن��ظ��ي��ف��ة  ل���دى ق��اع��ات الف���راح 

ا�صحاب  مع  التوا�صل  �صيتم  انه  اىل  موؤكدا 

ال�������ص���الت  وال��ت�����ص��دي��د ع��ل��ي��ه��م ب��خ�����ص��و���س 

انني  علما  ال�صحية  امل��راف��ق  نظافة  متابعة 

ا�صتبعد ذلك لن �صاحب املن�صاة يهمه �صمعة 

���ص��ال��ت��ه ع��ل��م��ا ان ت��ك��ال��ي��ف اج����راء ال��ن��ظ��اف��ة 

امل�����ص��ت��م��رة ل��ي�����ص��ت ب��ال��ت��ك��ال��ي��ف ال���ت���ي جتعل 

تنظيف  ع��ن  النظر  يغ�س  ال�صالة  �صاحب 

خا�س  ك���ادر  وج���ود  اىل  ب��ال���ص��اف��ة  مرافقها 

ان��ه��ا تخ�صع  ك��م��ا  ك���ل ���ص��ال��ة  ب��ال��ن��ظ��اف��ة يف 

ب�صكل  املعنية  اجلهات  من  واملتابعة  للرقابة 

دائم. 

وفيما يتعلق بال�صعار او�صح  املنا�صريانه 

امر ي�صعب �صبطه لن التكاليف تعتمد على 

يطلب  م��ن  وه��ن��اك  املطلوبة  ال�صيافة  ن��وع 

ا�صناف ذات ا�صعار متدنية واخر ا�صناف ذات 

اعداد  ان هناك من يطلب  كما  ا�صعار عالية 

ب��وف��ي��ه م��ف��ت��وح وزي����ادة ع��دد احل�����ص��ور ال��ذي 

اىل  بال�صافة  �صخ�س   2٠٠ اك��ر  اىل  ي�صل 

متديد وقت احلفلة بني 3 اىل ٤ �صاعات وكل 

هذه املعطيات تتحكم بال�صعار..

االنباط- ماأدبا

رئي�صة  فرا�س،  دان��ا  الأم��رية  �صمو  زارت   

ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

ل��ل��م��ع��امل وامل�����واق�����ع ال����رتاث)اإي����ك����وم����و�����س 

الأردن(، و�صفرية اليون�صكو للنوايا احل�صنة 

ل��ل��رتاث ال��ث��ق��ايف، ام�����س الأرب��ع��اء، اجلامعة 

الأردنية. الأملانية 

ل��ق��ائ��ه��ا رئي�س  ���ص��م��وه��ا، خ���الل  وب��ح��ث��ت 

احللحويل،  الدين  عالء  الدكتور  اجلامعة 

حول  ن���دوة  وتنظيم  ال��ت��ع��اون،  تعزيز  �صبل 

الرتاث احلديث يف العامل العربي بالتعاون 

م����ع ك��ل��ي��ة ه��ن��د���ص��ة ال���ع���م���ارة وال���ب���ي���ئ���ة يف 

اجلامعة خالل الأ�صهر املقبلة.

وجرى خالل اللقاء، الذي ح�صره عميد 

ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة م����رام ال��ط��وي��ل وخ��ب��ري 

احلفاظ على الرتاث، ع�صو هيئة التدري�س 

التعريف  ظ��اه��ر،  رام��ي  ال��دك��ت��ور  الكلية  يف 

يف  ودوره���ا  الأردن(،  )اإي��ك��وم��و���س  مبنظمة 

الأردن،  يف  ال��ث��ق��ايف  ال���رتاث  على  املحافظة 

العمارة  هند�صة  بكلية  التعريف  اإىل  اإ�صافة 

وب���راجم���ه���ا ودوره��������ا يف ت���وج���ي���ه ال��ط��ل��ب��ة 

لختيار م�صاريع تخدم الرتاث الوطني.

و����ص���ت���ج���م���ع ال�����ن�����دوة امل����ق����رر ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 

م�������ص���ارك���ني وع���ل���م���اء م����ن ال����ع����امل ال��ع��رب��ي 

وخ����ارج����ه ال���ب���اح���ث���ني يف ال������رتاث ال��ع��رب��ي 

احل���دي���ث، يف حم���اول���ة مل��ن��ح��ه��م ���ص��وت��ا من 

احلركة  وجوهر  معنى  على  الرتكيز  خالل 

والرتاث احلديثني كم�صروع رئي�س للتغيري 

ا�صتمرار  �صمان  واآليات  املنطقة،  يف  الثقايف 

هذا الرتاث احلديث يف امل�صتقبل من خالل 

اأعمال احلفظ واإعادة ال�صتخدام التكيفي، 

اإلهام لالأجيال  بالإ�صافة اإىل كونه م�صدر 

املقبلة يف العامل العربي.

م��ن��ظ��م��ة  ه���ي  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

امل��ه��ن��ي��ني  اإ�������ص������راك  اإىل  ت����ه����دف  وط���ن���ي���ة 

الأردن،  يف  الثقايف  ال��رتاث  على  باحلفاظ 

وحت�صني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ���ص��راك��ات  وب��ن��اء 

من  عليه  واحل��ف��اظ  ال��رتاث  اإدارة  معايري 

خ���الل ال��ب��ح��ث وامل��م��ار���ص��ة، ان��ط��الق��ا من 

روؤي��ت��ه��ا امل��ت��م��ث��ل��ة ب��دع��م وت��ع��زي��ز احل��ف��اظ 

من  الوطني  الأردين  الثقايف  ال��رتاث  على 

والتن�صيق  ال��ق��درات  وب��ن��اء  التوعية  خ��الل 

البحث يف جمالت حماية  ودعم  والت�صاور 

ال����رتاث ال��ث��ق��ايف واحل��ف��اظ ع��ل��ي��ه وادارت����ه 

وا�صتمراريته.

وجالت �صموها يف مرافق اجلامعة، حيث 

التكنولوجيا  ون��ق��ل  الب��ت��ك��ار  ع��م��ادة  زارت 

والريادة، وا�صتمعت اإىل اإيجاز من عميدها 

ال���دك���ت���ور ن�����ص��ال ال�������ص���واورة ع���ن ن�����ص��اأت��ه��ا 

ودورها يف ن�صر ثقافة الريادة والبتكار يف 

امل�صاريع الطالبية. اجلامعة، واحت�صان 

 البلقاء التطبيقية تقرر وقف االقتطاعات 
المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران 

احتفاء بعيد األضحى المبارك
االنباط-البلقاء

قرر رئي�س جامعة البلقاء التطبيقية ال�صتاذ 

ال��دك��ت��ور اح��م��د ف��خ��ري ال��ع��ج��ل��وين، وق��ف كافة 

القتطاعات على رواتب العاملني يف اجلامعة من 

املرتتبة  والإداري���ة  التدري�صية  الهيئتني  اأع�صاء 

عليهم للجامعة عن �صهر حزيران احلايل،.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ال��ع��ج��ل��وين يف ب���ي���ان ام�����س 

الربعاء، اإن وقف القتطاعات عن �صهر حزيران 

اأبناء  ور���ص��وم  العاملني  ن��ادي  اقتطاعات  ي�صمل 

العاملني وم�صتحقات التاأمني ال�صحي، والقر�س 

احل�صن.

وا�صاف ان هذا القرار جاء لتخفيف الأعباء 

املالية املرتتبة على العاملني يف اجلامعة خالل 

ه���ذا ال�����ص��ه��ر مب��ن��ا���ص��ب��ة ع��ي��د الأ���ص��ح��ى امل��ب��ارك 

مل�صاعدة الزمالء على القيام بواجباتهم الدينية 

والجتماعية. 

لل�صركات  ال�صكر   العجلوين  الدكتور  وق��دم 

واملوؤ�ص�صات التي تعاقد معها نادي العاملني والتي 

القتطاع  وق��ف  يف  اجلامعة  ملخاطبة  ا�صتجابت 

املرتتبة على الزمالء لهذا ال�صهر.

ه����ذا. وب��ل��غ ع���دد م��ع��ام��الت وق���ف الق��ت��ط��اع 

2٤78 معاملة، فيما بلغ اإجمايل املبلغ الذي اأوقف 

اقتطاعه حزيران ني�صان 15٤92٠ دينارا.

اربد.. شكاوى من تدني بصاالت األفراح وارتفاع اسعارها

 المياه: ضبط  اعتداءات على المياه 
بالشونة الجنوبية وعمان

االنباط- عمان

نفذت وزارة املياه والري بالتن�صيق مع مديرية 

الأمن العام، حملة اأمنية لإزالة العتداءات على 

خطوط مياه رئي�صية لل�صرب، ل�صتخدامها لري 

مزارع وتزويد �صاليهات �صياحية وتعبئة �صهاريج 

واجل��وف��ة/  �صومية  مناطق  يف  وبيعها  خمالفة 

ال�صونة اجلنوبية وعمان.

واأو����ص���ح���ت ال�������وزارة يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

الأربعاء، اأن احلملة تاأتي �صمن اجلهود املتوا�صلة 

امل��ي��اه يف جميع  م�����ص��ادر  ال�صيطرة على  لإح��ك��ام 

اع��ت��داء يف عمان  اإزال���ة  اململكة، حيث مت  مناطق 

مت��ث��ل ب�����ص��ح��ب خ��ط��وط ك��ب��رية م���ن خ���ط ن��اق��ل 

لتزويد مزرعة مب�صاحة 2٠ دومنا ومظلة تنكات 

اعتداءين  �صومية  منطقة  يف  وك��ذل��ك  خمالفة، 

عمان  العا�صمة  ي���زود  ن��اق��ل  خ��ط  على  كبريين 

والأخر على خط ناقل لتزويد �صاليهات ومظالت 

�صهاريج خمالفة.

واأ�صاف البيان انه يف منطقة اجلوفة/ال�صونة 

اجلنوبية مت �صبط اعتداءات كبرية على خطوط 

ح�ص�س  م��ن  و�صاليهات  م���زارع  لتزويد  رئي�صية 

مناطق ال�صونة اجلنوبية واجلوفة، ومت اإزالة هذه 

العتداءات واإعداد ال�صبوطات اخلا�صة بالواقعة.

واأهابت الوزارة باجلميع الإبالغ عن مثل هذه 

العتداءات التي توؤثر على التزويد املائي وتوؤدي 

اإىل اإرب���اك���ات ك��ب��رية يف ت��زوي��د امل��ن��اط��ق، م�صيدة 

لإجناح  كافة  واجلهات  الدائم  املواطنني  بتعاون 

جهودها.

 إدارية النواب تدعو لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين
االنباط- عمان

 ق����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الإداري��������ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

الدكتور علي الطراونة، اإن موؤ�ص�صة املتقاعدين 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني ت�����ص��ع��ى ل���ت���اأم���ني ح���ي���اة ك��رمي��ة 

ملنت�صبيها على خمتلف الأ�صعدة.

اللجنة،  ت��روؤ���ص��ه لجتماع  واأ���ص��اف، خ��الل 

ام���������س الأرب�������ع�������اء، ل����الط����الع ع���ل���ى ال���و����ص���ع 

والجتماعية  القت�صادية  للموؤ�ص�صة  الإداري 

للمتقاعدين الع�صكريني واملحاربني القدماء، 

املتقاعد  الركن  اللواء  العام  مديرها  بح�صور 

املتقاعدين  اإن  ال�صوبكي،  ا�صماعيل  ال��دك��ت��ور 

ب���ي���ت اخل������ربة يف خمتلف  ال��ع�����ص��ك��ري��ني ه����م 

املجالت.

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  بدعم جاللة  واأ���ص��اد 

ل���الأج���ه���زة ال��ع�����ص��ك��ري��ة والأم���ن���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

خمتلف  يف  واملتقاعدين  العاملني  وملنت�صبيها 

املجالت.

ودعا احلكومة لتح�صني اأو�صاع املتقاعدين 

الع�صكريني و�صّد الفجوة بني رواتب املتقاعدين 

ملن اأنهى خدمته قبل وبعد العام 2٠1٠.

واأ�����ص����ار اإىل اأه��م��ي��ة ال���رتوي���ج الإع���الم���ي 

لن�صاطات املوؤ�ص�صة املختلفة، و�صرورة اأن تكون 

امل�صاريع  ع��ل��ى  م�صتمرة  اإداري�����ة  رق��اب��ة  ه��ن��اك 

الإنتاجية التي تنفذها.

عواد،  النواب: عبداهلل  من جهتهم، طالب 

وحم���م���د ال�����ص��ط��ن��اوي، وزه�����ري ال�����ص��ع��ي��دي��ن، 

وب��الل  القطاونة،  واأح��م��د  اخلاليلة،  واأح��م��د 

امل��وم��ن��ي، وع��م��ر ال���زي���ود، وت��ي�����ص��ري ك��ري�����ص��ان، 

الرواتب  العجارمة، ب�صرورة حت�صني  ورم��زي 

ال��ت��ق��اع��دي��ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ص��ك��ري��ني من 

احلكومة  وت�صديد  الأمنية  الأج��ه��زة  خمتلف 

ل��ل��دي��ون امل�����ص��ت��ح��ق��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة، ف�����ص��ال عن 

يف  للموؤ�ص�صة  م��ال��ي��ة  خم�ص�صات  تخ�صي�س 

الرتب  و�صمول  للدولة،  العامة  امل��وازن��ة  بنود 

الع�صكرية كافة بالإعفاء اجلمركي.

خ��ربات  م��ن  ال�صتفادة  اأهمية  اإىل  ولفتوا 

املجالت  خمتلف  يف  الع�صكريني  املتقاعدين 

نظرا لأنهم بيت خربة.

واأ�����ص����اروا اإىل اأه��م��ي��ة ت��ع��ظ��ي��م الإجن������ازات 

كافة  واملهام  الن�صاطات  على  ال�صوء  وت�صليط 

التي تقوم بها املوؤ�ص�صة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال�����ص��وب��ك��ي اإن امل��وؤ���ص�����ص��ة 

وبتوجيهات   ،197٤ ع��ام  خا�س  بقانون  اأ�ص�صت 

من جاللة امللك املغفور له ب��اإذن اهلل احل�صني 

واإداري  م��ايل  با�صتقالل  وتتمتع  ط���الل،  ب��ن 

لرقابة  وتخ�صع  ال�����وزراء  برئي�س  ومرتبطة 

الرقابة  مديرية  عن  ف�صال  املحا�صبة،  دي��وان 

املظلة  اأن��ه��ا  اإىل  لف��ت��ا  املوؤ�ص�صة،  يف  الداخلية 

ال�صرعية الوحيدة للمتقاعدين الع�صكريني.

الع�صكريني  املتقاعدين  عدد  اأن  اإىل  واأ�صار 

األفا   17٠ منهم  متقاعد،  األ��ف   2٤8 اإىل  و�صل 

و�صل  للموؤ�ص�صة  واملنت�صبني  احلياة  قيد  على 

اأن  األف م�صرتك وم�صرتكة، لفتا اإىل  اإىل 88 

من  �صهريا  ا���ص��رتاك  ر�صوم  تتقا�صى  املوؤ�ص�صة 

و�صباط  واحد”  “دينار  ال�صباط  منت�صبيها 

ال�صف “ن�صف دينار«.

عبداهلل  امللك  بدعم وجهود جاللة  واأ���ص��اد 

الأم��ري احل�صني بن  العهد �صمو  الثاين وويل 

عبداهلل الثاين يف حت�صني ظروف املتقاعدين 

اأ���ص��اد  ك��م��ا  امل���ج���الت،  خمتلف  يف  الع�صكريني 

عرب  الع�صكريون  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  بالت�صحيات 

خم��ت��ل��ف م���راح���ل ب��ن��اء ال���دول���ة الأردن����ي����ة، ما 

ورد  وت��ق��دي��ره��ا  ظ��روف��ه��م  حت�����ص��ني  يقت�صي 

اجلميل لهم بعد �صنوات من العطاء.

ولفت اإىل وج��ود 13٠ جمعية للمتقاعدين 

يتم  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  الع�صكريني 

متويلها لغاية 7٠ األف دينار بالتعاون مع وزارة 

التخطيط.

امل�����ص��اري��ع  امل��وؤ���ص�����ص��ة مت���ول  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

برنامج  يقوم  اأن  بعد  للمتقاعدين  الإنتاجية 

“بدرا�صة تلك  “اإرادة  الإنتاجية  مراكز تعزيز 

اإىل  م�صروع  كل  متويل  ي�صل  والتي  امل�صاريع، 

7٠٠٠ دينار ت�صدد على مدار ٤8 �صهرا ب�صيغة 

يتم  املوؤ�ص�صة  م��ن  وت�صجيعا  احل�صن  القر�س 

ال�����ص��داد ب��ع��د �صنة م��ن جن���اح امل�����ص��روع، مبينا 

ا�صتفادة 8٤٠ منت�صب منها بن�صبة جناح و�صلت 

اإىل 96 باملئة.

وا�صتعر�س اأبرز الأهداف العامة للموؤ�ص�صة 

والجتماعية  القت�صادية  الأو���ص��اع  كتح�صني 

للمتقاعدين وذويهم �صمن الإمكانيات املتاحة 

الع�صكريني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  خ����ربات  وا���ص��ت��ث��م��ار 

املنت�صبني للموؤ�ص�صة يف املجالت كافة وتاأهيل 

امل���ت���ق���اع���دي���ن يف ج��م��ي��ع امل�����ج�����الت، وخ��ا���ص��ة 

تكنولوجيا املعلومات؛ لتمكينهم من النخراط 

امل��دين يف جمال الأعمال املختلفة  يف املجتمع 

امل��ج��الت  يف  الوطنية  التنمية  يف  وامل�صاهمة 

القت�صادية والجتماعية وتقدمي الت�صهيالت 

ليتمكنوا من  الع�صكريني  للمتقاعدين  املالية 

وتنفيذ  املي�صرة  بالأق�صاط  احتياجاتهم  �صراء 

وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  م��ع  الت��ف��اق��ي��ات 

واأ�صواق  امل��ايل مل�صاريع  الدعم  ال��دويل لتوفري 

اجلمعيات وامل�صاهمة يف غر�س الروح الوطنية 

وتنمية احل�س الوطني لدى طلبة املدار�س.

وبني اأن املوؤ�ص�صة متنح العديد من القرو�س 

ال�صخ�صية  كالقرو�س  ملنت�صبيها  والت�صهيالت 

والتخفيف  املعي�صي  م�صتواهم  حت�صني  بغية 

عليهم بحيث تتقا�صى املوؤ�ص�صة ن�صبة ٤ باملئة 

من قيمة القر�س بدل خدمات اإدارية، وبغ�س 

النظر عن مدة ال�صداد والتي ت�صل من 6 اأ�صهر 

ولغاية ٤8 �صهرا.

وت��اب��ع ك��م��ا ت��ق��دم امل��وؤ���ص�����ص��ة اأي�����ص��ا قرو�صا 

ل�����ص��راء ال�����ص��ي��ارات وف���ق ن��ظ��ام امل��راب��ح��ة ال��ذي 

ي�صتند على اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، و�صمن 

املوؤ�ص�صة، م�صريا  اإدارة  اأخ��رى حددتها  �صروط 

اإىل اأنه مت توقيع اتفاقية مع 28 �صركة ل�صراء 

امل�صاركة مبنا�صك احلج  ال�صيارات، ف�صال عن 

اإىل  و�صلت  وال��ت��ي  امل�صيحي،  واحل��ج  والعمرة 

حج   2٠2 و  املوؤ�ص�صة  ح�صاب  على  رحلة   15٠٠

م�صيحي يف القد�س.

الأندية  خدمات  املوؤ�ص�صة  تقدم  كما  وزاد: 

امل��ن��ت�����ص��رة يف امل���ح���اف���ظ���ات ل��ق�����ص��اء اأوق���ات���ه���م 

والرتويح عن اأنف�صهم.

ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  امل�����ص��اري��ع  اأب����رز  وا�صتعر�س 

امل��وؤ���ص�����ص��ة ك��م�����ص��روع ت��ك�����ص��ي امل���ط���ار، ومتتلك 

املوؤ�ص�صة 8٠ “تك�صي”، يعمل عليها متقاعدون 

ع�صكريون ملدة ٤ �صنوات، ثم يتم ا�صتبداله باآخر 

لفتح باب ال�صتفادة لأكرب عدد من املتقاعدين 

التي  اخل�����ص��ارة  م��ق��درا  التك�صي،  ع��ل��ى  للعمل 

حلقت به جراء تداعيات فريو�س كورونا اإىل 2 

مليون دينار، منوها اإىل اأنه مت خماطبة وزارة 

النقل لتعوي�س اخل�صائر.

يف  لالأبقار  م��زرع��ة  م�صروع  هناك  اأن  وزاد 

6 طن حليب  راأ���ص��ا تنتج   55٠ الظليل  منطقة 

يوميا تدار من متقاعدين، ف�صال عن م�صنع 

لإنتاج اجلبنة ومزرعة لرتبية الأ�صماك.

وب����ني اأن ه��ن��اك ت��وج��ه��ا لإق���ام���ة م��دار���س 

ف�صال  ع�صكريون،  متقاعدون  يديرها  خا�صة 

اأ�صوة  بالنقل  معني  ذك��ي  تطبيق  اإ���ص��دار  ع��ن 

بالتطبيقات الذكية الأخرى، يوفر 5٠٠ فر�صة 

عمل.

واأ�صار اإىل اأن املوؤ�ص�صة تعمل اأي�صا على توفري 

فر�س العمل ملنت�صبيها لتح�صني اأو�صاعهم.

امل��وؤ���ص�����ص��ة، ومت��ا���ص��ي��ا م��ع التطور  اأن  وب���ني 

الإل�����ك�����رتوين ف��ّع��ل��ت م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����رتوين 

 https://esarsv.com/ar/home
املعامالت  تقدمي  من  املنت�صب  يتمكن  بحيث 

كافة التي يريدها عربه دون احلاجة ملراجعة 

املوؤ�ص�صة، ف�صال عن اإجرائها هيكلة اإدارية.

كما تطرق اإىل اأبرز التحديات التي تواجه 

املوؤ�ص�صة كتعديل التكلفة الإجمالية للموظف 

وامل�صرف الأمني ) احلد الأدنى لالأجور (، حيث 

لالأجور  الأدن���ى  احل��د  برفع  احلكومة  قامت 

اإىل  دي��ن��ارا، م�صريا   26٠ اإىل  دي��ن��ارا   22٠ م��ن 

اأنه مت خماطبة اجلهات املعنية برفع التكلفة 

الإجمالية، اإل اأنه مل ي�صل رد للموؤ�ص�صة، مما 

كبدها خ�صائر تقدر ب� 1٠ ماليني دينار جراء 

حتمل املوؤ�ص�صة بند فرق الأجور.

واأ�صار اإىل اأن املديونية امل�صتحقة للموؤ�ص�صة 

بلغت  احلكومية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����وزارات  على 

وزارة  على  مليون   3 منها  دي��ن��ار،  مليون   13

ال�صحة.

مالية  خم�����ص�����ص��ات  بتخ�صي�س  وط���ال���ب 

للموؤ�ص�صة �صمن بنود املوازنة العامة للدولة 

للعام املقبل، ف�صال عن املطالبة باملوافقة على 

متديد ح�صرية خدمة الأمن واحلماية ملدة 5 

�صنوات على الأقل بدل من �صنة واحدة.

مطالب  بتبني  النيابية  اللجنة  وط��ال��ب 

املوؤ�ص�صة ومتابعتها مع اجلهات املعنية لتذليل 

ال�صعوبات والتحديات كافة التي تواجهها.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  اخلمي�س    16   /  6   / 2022  

 الشمالي: تفاهمات مع الجزائر للتعاون في مجاالت التجارة والصناعة والطاقة

الشمالي يبحث إمداد األردن بالنفط والغاز المسال
 من الجزائر

االنباط – عمان 

ال�سناعة والتجارة والتموين  تو�سل وزير 

وزراء  م���ع  ت��ف��اه��م��ات  اىل  ال�����س��م��ايل  ي��و���س��ف 

وم�������س���وؤول���ن ج���زائ���ري���ن ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون 

جم��االت  يف  ال�سقيقن  البلدين  ب��ن  الثنائي 

التجارة وال�سناعة والطاقة وغريها وتعظيم 

اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف كال البلدين.

وق����د وا����س���ل ال�����س��م��ايل ع��ق��د ل���ق���اءات مع 

عدد من ال��وزراء وامل�سوؤولن وممثلي القطاع 

اخل���ا����ص اجل���زائ���ري ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

االقت�سادي بن االأردن واجلزائر والعمل على 

و�سع خارطة طريق لتن�سيط التجارة البينية 

وحت��ف��ي��ز ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف ك���ال ال��ب��ل��دي��ن 

لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة.

والتقى ال�سمايل خالل اجتماعات منف�سلة 

كل من وزيري ال�سناعة اأحمد زغدار والطاقة 

بليدة  والي���ة  ووايل  ع��رق��اب  وامل��ن��اج��م حممد 

ورئي�ص غرفتها التجارية وعدد من امل�سوؤولن 

وفعاليات القطاع اخلا�ص يف الوالية.

املتاحة  الفر�ص  ال�سناعة  وزير  مع  وبحث 

على  وال��ع��م��ل  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  يف  للتعاون 

حتقيق التكامل يف بع�ص املجاالت ال�سناعية.

وخ�����الل ل���ق���اء ال�����س��م��ايل ب���وزي���ر ال��ط��اق��ة 

وامل���ن���اج���م مت االت����ف����اق ع���ل���ى ب���رن���ام���ج ع��م��ل 

اإم��داد  اإمكانيات  لدرا�سة  خمت�سن  وتكليف 

امل�سال  الطبيعي  والغاز  اخلام  بالنفط  االأردن 

امل�سال وكذلك توزيع وتخزين  وغاز البرتول 

املنتجات البرتولية يف اململكة.

ل���الرت���ق���اء  ال����ظ����روف م���وات���ي���ة  وق������ال ان 

اأرقام  وزي��ادة  االقت�سادية  العالقات  مب�ستوى 

التجارة يف �سوء متانة الروابط بن البلدين 

لدى  ال��الزم��ة  االإمكانيات  وت��وف��ر  ال�سقيقن 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ورج����ال االأع���م���ال لرتجمة 

االأردن  م�سالح  تخدم  م�ساريع  اىل  الفر�ص 

واجلزائر.

ودعا ال�سمايل القطاع اخلا�ص يف البلدين 

املقبلة  ل��ل��ف��رتة  وتكثيفها  اجل��ه��ود  مل�ساعفة 

الأج�����ل االن���ت���ق���ال ب���ال���ع���الق���ات االق��ت�����س��ادي��ة 

االأردنية اجلزائرية ملراحل متقدمة والرتكيز 

على االأولويات املتعلقة بتعزيز االأمن الغذائي 

واإمكانية التكامل يف بع�ص القطاعات خا�سة 

ال�سناعية منها.

لبحث جم��االت  اجل��زائ��ر  ال�سمايل  وي���زور 

الجتماعات  والتح�سري  االقت�سادي  التعاون 

بافتتاح  وامل�����س��ارك��ة  املقبلة  امل�سرتكة  اللجنة 

فيه  ي�سارك  ال���ذي  ال���دويل  اجل��زائ��ر  معر�ص 

االأردن باأحد اأجنحته والذي افتتح اأم�ص.

وت��ط��رق ال�����س��م��ايل اىل اأب����رز اال���س��الح��ات 

وروؤي����ة  االأردن  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  االق��ت�����س��ادي��ة 

ال��ت��ح��دي��ث االق���ت�������س���ادي ال���ت���ي مت اط��الق��ه��ا 

االأ�سبوع املا�سي ومتثل م�سارا �سامال للنهو�ص 

االقت�سادي.

وحتدث عن قطاع ال�سناعة االأردين الذي 

االردين،  لالقت�ساد  ال��رواف��د  اه��م  من  يعترب 

ك��ب��رياً لبيئة اال���س��ت��ث��م��ار واالأع��م��ال  وحم��ف��زاً 

حيث �سهدت ال�سناعة االأردنية تطوراً حديثاً 

وم��ت�����س��ارع��اً وج���اذب���اً ل��ال���س��ت��ث��م��ارات وم��وظ��ف��اً 

للكفاءات املوؤهلة وداعماً لالقت�ساد االأردين.

واملناجم  وال��ط��اق��ة  ال�سناعة  وزي���را  واأك���د 

وامل�����������س�����وؤول�����ن اجل�����زائ�����ري�����ن خ�������الل ت��ل��ك 

التعاون  بتعزيز  بالدهما  اهتمام  االجتماعات 

التجارة  جم���االت  يف  االأردن  م��ع  االق��ت�����س��ادي 

واال�ستثمار والطاقة وغريها يف �سوء الفر�ص 

واالإمكانات املتاحة.

اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  تفاعل  اأه��م��ي��ة  اأك���دا  كما 

التعاون  وتطوير  تنمية  الأج��ل  اأف�سل  ب�سورة 

االقت�سادي بن البلدين يف خمتلف املجاالت.

وعرب ممثلو القطاع اخلا�ص خالل اللقاء 

الذي مت يف غرفة جتارة والية بليدة بح�سور 

فتحي  املهند�ص  االأردن  �سناعة  غرفة  رئي�ص 

اجلغبري واأع�ساء من وفد ال�سناعين ورجال 

ع���ن تطلعهم  ال���زي���ارة  امل�����س��ارك يف  االأع���م���ال 

واأن  البلدين  ب��ن  اأف�سل  اقت�سادي  مل�ستقبل 

التعاون  لدفع عجلة  تن�سيقا م�سرتكا  هنالك 

اىل االمام.

العمل تواصل فعاليات األسبوع الوطني 17 للسالمة 
والصحة المهنية

وريكات في المفرق والبادية الشمالية لدراسة دعم 
مشاريع الشباب والمشاريع القائمة 

االنباط  – عمان 

مديرية  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��ل  وزارة  وا���س��ل��ت 

ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة، ت��ن��ف��ي��ذ ال��ور���ص 

املتخ�س�سة  االإر�سادية  االأدل��ة  حول  التوعوية 

االأكرث  القطاعات  املخاطر وتقييمها يف  باإدارة 

خ���ط���ورة ك��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة 

وامل��������ط��������اط وال�����������س�����ن�����اع�����ات ال����ك����ي����م����اوي����ة، 

ال���ت���ج���م���ي���ل، يف حم���اف���ظ���ات  وم�������س���ت���ح�������س���رات 

وجر�ص  وع��ج��ل��ون  وارب���د  وال��زرق��اء  العا�سمة 

والعقبة. والكرك 

واك����دت ال������وزارة، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، اأم�����ص 

فعاليات  تاأتي �سمن  الور�ص  ان هذه  االربعاء، 

االأ����س���ب���وع ال��وط��ن��ي ال�����س��اب��ع ع�����س��ر ل��ل�����س��الم��ة 

وال�������س���ح���ة امل���ه���ن���ي���ة، ح���ي���ث ت����ه����دف االأدل�������ة 

ال�سالمة  مفت�سي  ق��درات  رفع  اإىل  االإر�سادية 

وال�سحة  ال�سالمة  وم�سريف  املهنية،  وال�سحة 

وت��ق��ي��ي��م  اإدارة  ف��ه��م  يف  امل���ن�������س���اآت،  يف  امل��ه��ن��ي��ة 

ه��ذه  امل�����س��ورة ح��ول تطبيق  ل��ت��ق��دمي  امل��خ��اط��ر 

مكان  يف  ال�سالمة  تدابري  لتح�سن  املمار�سات 

ال��ع��م��ل وم���ن���ع ت��ع��ر���ص ال��ع��ام��ل��ن ل��ل��م��خ��اط��ر 

واالإ�سابات.

واو�����س����ح����ت م����دي����رة م���دي���ري���ة ال�����س��الم��ة 

امل���ه���ن���د����س���ة،  ال���������وزارة  امل���ه���ن���ي���ة يف  وال�������س���ح���ة 

االإر�����س����ادي����ة  االأدل�������ة  اأن  اب����و ط���اف�������ص،  جن����اح 

اإدارة  ت��ط��ب��ي��ق م��ف��ه��وم  امل��ن�����س��اآت ع��ل��ى  ت�����س��اع��د 

وفقا  ووا���س��ح  علمي  ب�سكل  امل��خ��اط��ر  وتقييم 

املهنية  وال�����س��ح��ة  ال�����س��الم��ة  م��وؤ���س��رات  الأه���م 

وامل���م���ار����س���ات ال��ف�����س��ل��ى امل��ت��ب��ع��ة و����س���وال مل��ن��ع 

االأدلة  اأن هذه  بها، م�سيفة  والتحكم  املخاطر 

وحماية  املخاطر  وتقييم  اإدارة  بتطوير  ت�سهم 

ال��ع��ام��ل��ن م���ن خم��اط��ر ال��ع��م��ل وال��ت��ق��ل��ي��ل ما 

اأم��ك��ن م��ن االأ����س���رار ال�����س��ح��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 

املخاطر. تلك 

اأن���ه ي�����س��ارك يف ه��ذه ال��ور���ص  واأ����س���ارت اإىل 

املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  م�سرفو  التوعوية 

يف  العمل  اأ���س��ح��اب  ع��ن  وممثلون  امل��ن�����س��اآت،  يف 

ال�سناعية. القطاعات  خمتلف 

اأن االل���ت���زام مب��ع��اي��ري  اأب����و ط��اف�����ص  واأك�����دت 

املن�ساآت،  جميع  يف  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 

العاملن  و�سحة  �سالمة  ل�سمان  اأ�سا�سي  اأم��ر 

التعر�ص  م��ن  للمن�ساآت  وحفظا  من�ساأة  اأي  يف 

ا�ستمرارية عملها دون تعطل  لالأ�سرار ل�سمان 

م�سلحة  يف  اأي�����س��ا  ي�سب  وه��ذا  االإن��ت��اج  لعجلة 

حر�سة  الوزارة  اأن  اإىل  م�سرية  العمل،  اأ�سحاب 

ع��ل��ى ت���وف���ر ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اآم���ن���ة و���س��ل��ي��م��ة ل��ل��ح��د 

العمل. وا�سابات  والوقاية من حوادث 

يف  العمل  ور���ص  تنفيذ  مت  اأن��ه  اإىل  ولفتت 

البوتا�ص وم�ساركة  الكرك بالتعاون مع �سركة 

دفاع  ومديرية  االإجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة 

الكرك. مدين 

عمل  ور����س���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  اأن����ه  اإىل  واأ�����س����ارت 

ك����ذل����ك م����ع غ����رف����ة ����س���ن���اع���ة ع����م����ان وغ����رف 

�سمن  املحافظات  هذه  يف  والتجارة  ال�سناعة 

ف��ع��ال��ي��ات االأ����س���ب���وع ال���وط���ن���ي ال�����س��اب��ع ع�����س��ر 

املهنية. وال�سحة  لل�سالمة 

امل�����س��ارك��ون يف ور�����ص ال��ع��م��ل عن  وحت����دث 

بن  تعزيزها  ينبغي  ال��ت��ي  التكاملية  احل��ال��ة 

لالرتقاء  واخلا�سة  العامة  الوطن  موؤ�س�سات 

اآمنة. عمل  بيئة  على  احلفاظ  مب�ستويات 

االنباط – عمان 

  

ب���ح���ث م���دي���ر ع����ام ����س���ن���دوق ال��ت��ن��م��ي��ة 

جولته  خالل  وريكات  من�سور  والت�سغيل 

امل��ي��دان��ي��ة ال���ي���وم االأرب����ع����اء يف حم��اف��ظ��ة 

دعم  اإمكانية  ال�سمالية  وال��ب��ادي��ة  امل��ف��رق 

لتوفري  ال�سباب  بها  يتقدم  التي  امل�ساريع 

فر�ص عمل لهم والقرانهم يف مناطقهم. 

متويل  على  االتفاق  مت  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 

الزيارة.  امل�ساريع خالل  لعدد من  مبا�سر 

ك���م���ا ب���ح���ث وري�����ك�����ات خ������الل ج���ول���ت���ه 

املفرق  يف  القائمة  امل�ساريع  دعم  اإمكانية 

وال��ب��ادي��ة ال�����س��م��ال��ي��ة امل��م��ول��ة ���س��اب��ق��ا من 

امل�����س��اري��ع  ه����ذه  ال�������س���ن���دوق، وذل�����ك الن 

ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  ب��ت��داع��ي��ات  بع�سها  ت��اأث��ر 

وال�������س���ن���دوق ح��ري�����ص ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ة 

وجودها. 

واط���ل���ع وري����ك����ات ع���ل���ى اأع����م����ال ب��ع�����ص 

لدرا�سة  ال�سمالية،  البادية  يف  اجلمعيات 

فر�ص  ل��ت��وف��ري  م�ساريعها  بع�ص  مت��وي��ل 

ع��م��ل الب���ن���اء ه����ذه امل���ن���اط���ق، م����وؤك����دا اأن 

العمل  ور���ص  من  ع��ددا  �سينفذ  ال�سندوق 

وال���������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة ل��ل��ب��اح��ث��ن ع��ن 

العمل.

تريند مايكرو تطلق منصة سيبرانية 
لتعزيز الرحالت الرقمية

توقعات بنشاط سوق الّصرافة 
المحلية أواخر الشهر الحالي

االنباط  – عمان 

اإنكوربوريتد،  مايكرو  تريند  �سركة  اأعلنت 

املتخ�س�سة عاملياً يف جمال االأمن ال�سيرباين، 

اإطالق من�سة »تريند مايكرو ون« ال�سيربانية 

املوحدة.

اأم�ص  لل�سركة  بيان  وف��ق  املن�سة،  وت��ه��دف 

االأم��ن��ي  للو�سع  تقييم  ت��وف��ري  اإىل  االأرب���ع���اء، 

بالنقاط  املحيطة  للمخاطر  �سامل  وحتليل 

اكت�ساف  عن  ف�ساًل  ال�سركات،  يف  امل�ستهدفة 

التهديدات واال�ستجابة لها ومبا ي�سمن احلد 

من خطرها.

وت�����س��م��ل امل��ن�����س��ة ق���ائ���م���ة م����ن ال�����س��رك��اء 

واح��دة  كمنظومة  يعملون  ال��ذي��ن  التقنين 

لتمكن العمالء من فهم املخاطر ال�سيربانية 

ب�����س��ك��ل اأف�������س���ل وال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا وخ��ف�����ص 

خماطرها.

االإداري  وامل����دي����ر  ال��رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  وق�����ال 

واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  يف  مايكرو  لرتيند 

الدكتور معتز بن علي، »اإن ال�سركات مرت يف 

منطقة ال�سرق االأو�سط واإفريقيا بنقلة نوعية 

ال�سريعة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ع��م��ل��ي��ات  ب�سبب 

بيئة  و�سكلت  املا�سية،  القليلة  االأ�سهر  خ��الل 

���َدة ال��ت��ي  ع��م��ل حم��ف��وف��ة ب��ال��ت��ه��دي��دات املُ���َع���قَّ

ي�سُعب اكت�سافها، اإىل جانب عمليات االنتقال 

والعمليات  الرقمية  ال�سحابة  اإىل  املتوا�سلة 

م���ن خطر  زادت  ال��ت��ي  ال��ه��ج��ي��ن��ة  ال�����س��ح��اب��ي��ة 

ثقة  على  لكننا  االإن��رتن��ت،  جمرمي  هجمات 

ال��درع  ه��ي  ون  مايكرو  تريند  من�سة  اأن  م��ن 

املثايل ملواجهتها«.

العديد  امل��ن�����س��ة جت��م��ع  ه���ذه  اإن  واأ����س���اف، 

م���ن امل����زاي����ا ال���ت���ي ت���وف���ر ال��ت��غ��ط��ي��ة االأم��ن��ي��ة 

وت��ق��ي��ي��م امل��خ��اط��ر، م���ا ي�����س��اع��د ال�����س��رك��ات يف 

وت�سريع  االأم��ن��ي  و�سعها  ت��ع��زي��ز  يف  املنطقة 

التجارية  باأعمالها  والقيام  الرقمية،  رحلتها 

واالزدهار ب�سكل اآمن.

ال�سنوي  ال�سيرباين  االأم��ن  لتقرير  ووفقا 

ال�������س���ادر ع���ن ���س��رك��ة ت��ري��ن��د م���اي���ك���رو ل��ع��ام 

تريند  من  االأمنية  احللول  جنحت   ،2021
مايكرو على م�ستوى منطقة ال�سرق االأو�سط 

اأك���رث من  اأفريقيا يف ر���س��د واإي��ق��اف  و���س��م��ال 

436 مليون تهديد عرب الربيد االإلكرتوين، 
واإيقاف اأكرث من 80 مليون هجمة با�ستخدام 

الروابط ال�سارة يف جميع اأنحاء املنطقة.

ك��م��ا جن��ح��ت ال�����س��رك��ة يف حت��دي��د وح��ج��ب 

ع��رب  ه���ج���م���ة  م����ل����ي����ون   20.5 م�����ن  اأك���������رث 

»�سبكة  حلول  ومتكنت  اخلبيثة،  الربجميات 

حماية  من  مايكرو  تريند  من  الذكي«  املنزل 

البيئات الهجينة واالأجهزة املنزلية وال�سبكات، 

ع��رب اإي���ق���اف م��ا ي��ق��رب م��ن 18 م��ل��ي��ون��ا من 

ال�سبكات،  وال�����س��ادرة يف  ال����واردة  ال��ت��ه��دي��دات 

مليون   33.5 م��ن  اأك��رث  منع  اإىل  باالإ�سافة 

امل��ن��ازل  �سبكات  ت�ستهدف  ���س��ي��ربان��ي��ة  ح��ادث��ة 

الذكية.

االنباط – عمان 

���راف���ن  ت�����وّق�����ع رئ���ي�������ص ج���م���ع���ي���ة ال�������سّ

ن�ساط  ال�سعودي،  ال�سالم  عبد  االأردن��ي��ن 

���راف���ة امل��ح��ل��ي��ة اأواخ������ر ال�����س��ه��ر  ����س���وق ال�������سّ

ال��روات��ب، وم��ع بداية  احل���ايل، بعد �سرف 

ال��ع��ط��ل��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ل���ل���م���دار����ص، وزي������ارة 

املغرتبن للمملكة.

وقال ال�سعودي، اأم�ص االأربعاء، اإن ن�ساط 

م�ستقر  احلالية  الفرتة  يف  ال�سرافة  �سوق 

حول معدالته االعتيادية ن�سبة لهذا الوقت 

من ال�سنة.

ال�سادرة وال��واردة  اإن احل��واالت  واأ�ساف 

م��ع��دالت��ه��ا  م����ن  اأق������ل  امل���م���ل���ك���ة،  واإىل  م����ن 

االعتيادية بقليل، متوقعاً زيادة حركتها مع 

قرب عيد االأ�سحى املقبل.

للحواالت  االأك��رب  اأن احل�سة  اإىل  واأ�سار 

ف��ي��م��ا ت�سل  م�����س��ر،  اإىل  ت��ذه��ب  ال�������س���ادرة 

احل�سة االأك���رب م��ن احل���واالت ال���واردة من 

دول اخلليج العربي.

االنباط  – عمان 

خالل  عمان  �سناعة  غرفة  ���س��ادرات  زادت 

االأ���س��ه��ر اخل��م�����س��ة امل��ا���س��ي��ة م��ن ال��ع��ام احل��ايل 

بن�سبة 61 باملئة، مقارنة مع الفرتة نف�سها من 

العام املا�سي 2021.

و���س��ج��ل��ت غ��ال��ب��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ارت��ف��اع��ا ب�����س��ادرات��ه��ا خ���الل االأ���س��ه��ر اخلم�سة 

املا�سية من العام احلايل، با�ستثناء ال�سناعات 

انخف�ست  حيث  الطبية،  وال��ل��وازم  العالجية 

188 مليون  اإىل  باملئة، مرتاجعة   18 بن�سبة 

خالل  دي��ن��ار  مليون   228 م��ع  مقارنة  دي��ن��ار، 

نف�ص الفرتة من العام املا�سي.

عن  ال�سادرة  االإح�سائية  املعطيات  وتظهر 

زال��ت  ال��غ��رف��ة ال  ���س��ادرات  ان   ، ع��م��ان  �سناعة 

�سجلتها  التي  الالفتة  �سعودها  توا�سل حركة 

منذ بداية العام احلايل 2022، حمققة معها 

ن�سب زيادة غري م�سبوقة.

وتوؤكد هذه االأرقام، قدرة ال�سناعة االردنية 

اال���س��واق  يف  واملناف�سة  ال�سعوبات  جت��اوز  على 

الت�سديرية نظرا جلودتها العالية، ما يتطلب 

امل��م��ك��ن��ات للم�سنعن ومب��ا  امل��زي��د م��ن  ت��وف��ري 

باالأعمال  والتو�سع  االإن��ت��اج  زي��ادة  من  ميكنهم 

التي تولد املزيد من فر�ص العمل.

ال�سناعة االردنية  وت�سل �سادرات منتجات 

اأك��رث  اىل  اململكة  مناطق  غالبية  يف  املنت�سرة 

ت�سدير  ج��راء  العامل  ح��ول  �سوقا   142 من 

متنوعة. �سلعة   1400
ووف����ق����ا ل��ل��م��ع��ط��ي��ات االإح�������س���ائ���ي���ة، ب��ل��غ��ت 

�سادرات الغرفة خالل االأ�سهر اخلم�سة املا�سية 

من العام احلايل 2.858 مليار دينار، مقابل 

الفرتة من العام  لنف�ص  دينار  مليار   1.777
املا�سي.

وا����س���ت���ح���وذت ال���ه���ن���د وال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 

من  اأكرث  على  والعراق  وال�سعودية  االأمريكية 

ن�����س��ف ����س���ادرات غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة ع��م��ان خ��الل 

االأ���س��ه��ر اخل��م�����س��ة امل��ا���س��ي��ة م��ن ال��ع��ام احل��ايل 

م�سجلة ما قيمته 1.559 مليار دينار.

وح�����س��ب امل��ع��ط��ي��ات االإح�����س��ائ��ي��ة، ارت��ف��ع��ت 

����س���ادرات ال��غ��رف��ة اإىل ال��ه��ن��د خ���الل االأ���س��ه��ر 

 652 اإىل  احل��ايل  العام  من  املا�سية  اخلم�سة 

255 مليون دينار لنف�ص  مليون دينار مقابل 

ن�سبتها  ب���زي���ادة  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام  م���ن  ال���ف���رتة 

العربية  الدول  مبقدمة  جعلتها  باملئة،   155
�سناعة  ل�سادرات  ا�ستقباال  االأك��رث  واالأجنبية 

عمان.

املتحدة  الغرفة للواليات  وارتفعت �سادرات 

االأمريكية خالل االأ�سهر اخلم�سة املا�سية من 

مقابل  دي��ن��ار  مليون   391 اإىل  احل���ايل  ال��ع��ام 

العام  من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون   323
املا�سي، وبن�سبة زيادة 21 باملئة.

اأن  اإىل  االإح�����س��ائ��ي��ة  امل��ع��ط��ي��ات  وا�����س����ارت 

االأ���س��ه��ر  خ���الل  زادت  ع��م��ان  �سناعة  ����س���ادرات 

اخل��م�����س��ة امل���ا����س���ي���ة م����ن ال����ع����ام احل������ايل اإىل 

 278 اىل  لت�سل  باملئة،   21 بن�سبة  ال�سعودية 

دينار  مليون   238 مع  مقارنة  دي��ن��ار،  مليون 

لنف�ص الفرتة من العام املا�سي.

وارت��ف��ع��ت ���س��ادرات ���س��ادرات �سناعة عمان 

املا�سية  اخلم�سة  االأ���س��ه��ر  خ��الل  ال��ع��راق  اإىل 

229 مليون دينار  من العام احلايل اإىل نحو 

الفرتة من  لنف�ص  دينار  مقابل 205 مالين 

باملئة. العام املا�سي، وبن�سبة زيادة 12 

و�سجلت �سادرات الغرفة اىل اجلارة �سوريا 

زي�����ادة خ���الل االأ���س��ه��ر اخل��م�����س��ة امل��ا���س��ي��ة من 

اىل  لت�سل  ب��امل��ئ��ة،   39 ن�سبتها  احل���ايل  ال��ع��ام 

47 مليون دينار مقارنة مع 34 مليون دينار 
لنف�ص الفرتة من العام املا�سي 2021.

ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ����س���ادرات ���س��ن��اع��ة ع��م��ان اىل 

ال�سقيقة فل�سطن بن�سبة 35 باملئة، لتبلغ 59 

املا�سية  اخلم�سة  االأ�سهر  خ��الل  دينار  مليون 

من العام احلايل، مقارنة مع 44 مليون دينار 

لنف�ص الفرتة من العام املا�سي.

وت��وزع��ت ����س���ادرات ال��غ��رف��ة خ���الل االأ���س��ه��ر 

اخل��م�����س��ة امل��ا���س��ي��ة م���ن ال���ع���ام احل������ايل، على 

نحو  بقيمة  التعدينية  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع��ات 

971 مليون دينار، والكيماوية وم�ستح�سرات 
ال��ت��ج��م��ي��ل 589 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، وال��ه��ن��د���س��ي��ة 

وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 376 

مليون دينار.

وب���ل���غ���ت ������س�����ادرات ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ات 

ال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة وال���زراع���ي���ة وال����رثوة 

دينار،  مليون   282 نحو  قيمته  ما  احليوانية 

مليونا   188 ال��ط��ب��ي��ة  وال���ل���وازم  وال��ع��الج��ي��ة 

واجللدية واملحيكات 174 مليون دينار.

على  الغرفة  �سادرات  بقية  توزعت  حن  يف 

وال��ورق  والتغليف  التعبئة  �سناعات  قطاعات 

والكرتون واللوازم املكتبية 120 مليون دينار 

والبال�ستيكية واملطاطية 109 مالين دينار، 

واالإن�����س��ائ��ي��ة 40 م��ل��ي��ون دي���ن���ار وال�����س��ن��اع��ات 

اخل�سبية واالأثاث بقيمة 9 مالين دينار.

تاأ�س�ست  التي  اأن غرفة �سناعة عمان  يذكر 

عام 1962 وت�سم يف ع�سويتها حاليا 8600 

م��ن�����س��اأة ���س��ن��اع��ي��ة، ت�����س��غ��ل 159 األ����ف ع��ام��ل 

مليارات   5 نحو  اىل  ي�سل  براأ�سمال  وعاملة 

دينار.

وتلعب ال�سناعة التي ت�سغل اليوم مبختلف 

األ��ف   254 اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  جماالتها 

التجاري  بامليزان  حموريا  دورا  وعاملة،  عامل 

من  ب��امل��ئ��ة   93 ن�سبته  مب��ا  وت�سهم  للمملكة، 

اإج���م���ايل ال�������س���ادرات ال��وط��ن��ي��ة، ب��ق��ي��م��ة ت�سل 

حجم  يبلغ  فيما  �سنويا،  دينار  مليارات   5 اىل 

اال�ستثمار بالقطاع 15 مليار دينار.

ارتفاع صادرات صناعة عمان 61 % في 5 أشهر

جيدكو تغطي نصف كلفة شحن 
الصادرات األردنية

االنباط  – عمان 

اأط���ل���ق���ت امل��وؤ���س�����س��ة االأردن����ي����ة ل��ت��ط��وي��ر 

برناجما  »ج��ي��دك��و«  االقت�سادية  امل�����س��اري��ع 

لدعم 50 باملئة من كلفة �سحن املنتوجات 

وجوا  بحرا  والزراعية  ال�سناعية  االأردنية 

اإىل خمتلف دول العامل.

االأربعاء،  اأم�ص  بيان  املوؤ�س�سة، يف  وقالت 

ع��ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  �سي�ستمر  ال��ربن��ام��ج  اإن 

بدعم  الوطنية  للخطة  تنفيذا   ،2022

ال�������س���ادرات ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت���واج���د امل��ن��ت��ج 

الدولية  الت�سديرية  االأ���س��واق  يف  االأردين 

مع االرتفاع العاملي على كلف ال�سحن حاليا، 

العبء  متثل  ال�سحن  كلفة  اأ�سبحت  حيث 

على تكاليف املنتجات االأردنية باملقارنة من 

املناف�سن من خمتلف دول العامل.

واأ�سار البيان اإىل تقدمي طلب احل�سول 

على الدعم من جميع امل�سدرين عرب املوقع 

www.jedco. للموؤ�س�سة  االإلكرتوين 

.gov.jo
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   الولوية 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الطبيه    وامل�ستهلكات  ل��الج��ه��زة 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )56335( بتاريخ  

2020/1/13  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2022/5/13  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد مروان عبد الهادي جابر عزام   م�سفيا لل�سركة، 

وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – الدوار ال�سابع – �سارع عبداهلل غو�سه – جممع احل�سني 

53  – هاتف 0795893311

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2022/5/12 تاريخ   )  1/684  ( رقم  بقراره   قرر  قد  العلى 

عدم املوافقة على خمطط  اعطاء القطعة رقم ) 187 ( احكام 

خا�سه �سمن احلو�س رقم ) 7 ( اجلزيره الو�سطانية من ارا�سي 

ايدون.

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة

روان علي ابراهيم العجلوني

لدى  عملك  عن  تغيبت  باأنك  تعلم 

اللب�سة  ل�سناعة  ال���زي  �سركة 

 2022/6/5 تاريخ  منذ  اجلاهزة 

دون   2022/6/15 تاريح  ولغاية 

عذر  اي  ابداء  ودون  م�سروع  �سبب 

مقبول وعليه فاننا ننذرك ب�سرورة 

 3 خ��الل  وذل��ك  عملك  اىل  العودة 

الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام 

املادة  تطبيق  �سيتم  ذلك  وبخالف 

28/ه� من قانون العمل بحقك .

شركة الزي لصناعة 

االلبسة الجاهزة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

مريفت امني محمد قضاه

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  1من   /40 املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

22 ل�سنة 1997 و تعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات 

اج��راءات  ا�ستكمال  عن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ت�سفية  �سركة راميه �سالمة حماد ال�سقارين و�سركائها 

وامل�سجلة

يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم)116301( بتاريخ 

2017/3/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن
إىل السادة الشركاء يف شركة 

مستشفى العقبه الحديث ذ.م.م
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

ا�ستنادا لحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة 

وال�سركات  العامة  امل�ساهمة  لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س 

وزير  عن  ال�سادرة  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة 

من   )  2  ( البند   لحكام  ا�ستنادا  ال�سادر  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

احكام  مبقت�سى  ال�سادر     2020 ل�سنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة 

اجتماع  حل�سور  دعوتكم  تقرر  قد    1992 ل�سنة   )13( رقم  الدفاع  قانون 

الهيئة العامة العادي املقرر عقده يف متام ال�ساعة الثامنة �سباحا وذلك يوم 

)م�ست�سفى  ال�سركة  مقر  يف  العقبه  مدينه  يف  املوافق2022/6/29  الربعاء 

العقبة احلديث( ويت�سمن جدول العمال المور التالية :

  مناق�سة وللم�سادقة على البيانات املالية لل�سركة للعام  2021

 انتخاب مدقق ح�سابات لل�سركة لعام 2022

اي امور اخرى تتعلق بال�سركة .

املواعيد واملكان  الكرام ح�سور الجتماعات يف  ال�سركاء  يرجى من ح�سرات 

مع  املرفق  النموذج  مبوجب  ال�سركاء  اأحد  بتوكيل  اأو  �سخ�سيًا  اإما  املعينني 

الدعوة.

رئي�س هيئة املديرين

عدنان �سالمه الداود

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) اللكرتونيه  لالنظمه  كوين  موؤ�س�سة   (

)232623( با�سم ) فاطمه عادل عبد املجيد القنعري ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم

 ) �سامل بدر عبداهلل كوين ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية/ اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) �سوق ار�س الجا�س ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )246725( با�سم

 ) حمزه ثائر حممد امني ردايده ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ثائر حممد امني احمد 

ردايده ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية / اإكرام ال�سكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

)مياه عيون لني ال�سحيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )226661( با�سم 

)خالد عو�س حممود ابو خليل( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )دينا يو�سف حممد يا�سني ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

اإكرام ال�سكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

فوجيان  ل�سركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للت�سويق    البحري  احلرير  طريق 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )46756( بتاريخ  

2017/2/23  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2022/6/15  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد اياد خليل يو�سف ابو ما�سي   م�سفيا لل�سركة، وان 

عنوان امل�سفي هو :

البيادر – اجلندويل – �سارع حممد الدعجة – فوق مركز �سريين 

لتعليم ال�سواقه – الطابق الثاين – هاتف 0790309790

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

79 / ع م /2022 ( �سراء )  تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 

حمطات عمل و�سا�سات مع توابعها ( وكما يلي :

م   2022/7/18 املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2022/7/19م ول 

تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن 

العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

  ( العام  المن  مديرية   ( يف  املركزية  ال�سراء  جلنة  �سر  امني  مراجعة  بامل�ساركة  يرغب  من  على 

عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة ال�سراء املركزية لالمن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء 

املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 75 ( دينارًا غري م�سرتدة .

 / )  www.psd.gov.jo ( موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

مالحظات هامة :

على ال�سركة اللتزام بختم دعوة العطاء باخلتم الر�سمي لل�سركة وارفاقها بالعر�س .

ارفاق ن�سخة الكرتونية عن العر�س الفني واملايل ا�سافة اىل الن�سخة الورقية .

رئيس لجنة الشراء املركزية لألمن العام

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

�سراء   )  2022/ م  ع   /  36  ( رقم  عطاء  طرح  عن  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  تعلن 

معبئات وكما يلي :

م   2022/7/18 املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2022/7/19م ول 

تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن 

العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

  ( العام  المن  مديرية   ( يف  املركزية  ال�سراء  جلنة  �سر  امني  مراجعة  بامل�ساركة  يرغب  من  على 

عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة ال�سراء املركزية لالمن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء 

املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 75 ( دينارًا غري م�سرتدة .

 / )  www.psd.gov.jo ( موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

مالحظات هامة :

على ال�سركة اللتزام بختم دعوة العطاء باخلتم الر�سمي لل�سركة وارفاقها بالعر�س .

ارفاق ن�سخة الكرتونية عن العر�س الفني واملايل ا�سافة اىل الن�سخة الورقية .

رئيس لجنة الشراء املركزية لألمن العام

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

�سراء   )  2022/ م  ع   /  87  ( رقم  عطاء  طرح  عن  امل�سرتيات  ادارة   / العام  المن  مديرية  تعلن 

وا�ستبدال اجهزة مقا�سم ب�سعات خمتلفة وا�ستبدال مق�سم مركز ا�سالح وتاأهيل ماركا وكما يلي :

م   2022/7/18 املوافق   ) الثنني   ( ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اخر 

وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2022/7/19م ول 

تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي عر�س فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن 

العر�س املايل ولن ينظر باأي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

  ( العام  المن  مديرية   ( يف  املركزية  ال�سراء  جلنة  �سر  امني  مراجعة  بامل�ساركة  يرغب  من  على 

عمي�س ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة ال�سراء املركزية لالمن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء 

املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 200 ( دينارًا غري م�سرتدة .

 / )  www.psd.gov.jo ( موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد مرات الطرح .

مالحظات هامة :

على ال�سركة اللتزام بختم دعوة العطاء باخلتم الر�سمي لل�سركة وارفاقها بالعر�س .

ارفاق ن�سخة الكرتونية عن العر�س الفني واملايل ا�سافة اىل الن�سخة الورقية .

رئيس لجنة الشراء املركزية لألمن العام

اخلمي�س   16/ 6 / 2022

رقم العدد   6077

مذكرة دعوة
السادة الشركاء يف شركة املقص الفضي 
للعناية بالرجل والحالقة ذ.م.م املحرتمني

الف�سي  املق�س  ل�سركة  العادي  غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  ي�سرين 

للعناية بالرجل واحلالقة حمدودة امل�سوؤولية وامل�سجلة يف �سجل ال�سركات يف وزارة 

الربعاء  يوم  �سباح  من   11:00 ال�ساعة  متام  يف  عقده  واملقرر  والتجارة  ال�سناعة 

 – عمان  العا�سمة  يف  الكائن  لل�سركة  القانوين  الوكيل  مقر  يف   2022/6/29 املوافق 

– مبنى  – املبنى املال�سق لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية  – �سارع زهران  ال�سويفية 

بي ان �سبورت ) 273 ( – الطابق الر�سي – مكتب اآلفريد لعمال القانون واملحاماة 

– هاتف رقم )5817072–06( او )0799894989(– بريد الكرتوين
 : info@alfredlawfirm.co  لبحث المور التالية :

اقالة مدير عام ال�سركة احلايل .

تعيني مدير عام جديد لل�سركة .

تعيني مدة ملجل�س ادارة ال�سركة .

تعديل املفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة .

زيادة راأ�سمال ال�سركة من ) 1000 ( دينار اردين اىل ) 10.000 ( دينار اردين .

حتديد اآلية �سداد الزيادة يف راأ�سمال ال�سركة .

تعيني مدة لل�سركة .

لذا وجب ح�سوركم الجتماع املذكور او توكيل او تفوي�س احد ال�سركاء او ال�سخا�س 

باحل�سور نيابة عنكم ح�سب القانون وال�سول .

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  فوجيان طريق احلرير البحري للت�سويق   

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم

  ) 46756 ( بتاريخ ) 2017/2/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : اياد خليل يو�سف ابو ما�سي

حممد  – �سارع  – اجلندويل  – البيادر  عمان   : امل�سفي  عنوان 

الدعجة – فوق مركز �سريين لتعليم ال�سواقه – الطابق الثاين  

خلوي ) 0790309790 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الطبيه    وامل�ستهلكات  �سركة  الولوية لالجهزة  دائني  اأرجو من 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 56335 ( بتاريخ ) 2020/1/13(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مروان عبد الهادي جابر عزام

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – جممع احل�سني 53

خلوي ) 0795893311 (

م�سفي ال�سركة

اعـــــــــــالن
املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى 

على  املوافقة    2022/1/10 تاريخ   )  3/42  ( رقم  بقراره   قرر  قد 

الحوا�س  �سمن  تنظيمي  �سارع  واح��داث  �سارع  م�سار  تعديل  خمطط 

ذوات الرقام ) 1 / القدير ( ) 2 / الك�سارة ( من ارا�سي �سال واحلو�س 

) 14 / زيراقون ( من ارا�سي املغري يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة 

اربد .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الط��الع  العالقة  لذوي  يجوز 

اربد  حمافظة  لواء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور 

ومكاتب بلدية اربد الكربى وتقدمي اعرتا�ساتهم لدى دائرة التنظيم 

يف وزارة الدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

واولده    الزين  حممد  حممود  �سركة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة   حتت الرقم  

لتحويل  بطلب  تقدمت  قد    2017/4/20 بتاريخ   )19264  (

�سفتها من �سركة تو�سية ب�سيطة اىل �سركة ت�سامن وتغري ا�سم 

ال�سركة اىل ب�سام الزين و�سريكه .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار   •
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة    ) خليل  وب��الل  عي�سى   ( �سركة 

الت�سامن 

تقدم  قد   ،  2018/8/26 بتاريخ   )  118657( الرقم  حتت 

وذلك  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  فيها  ال�سركاء 

عي�سى  نعيم  عي�سى   ( ال�سيد  وتعيني   2022/4/25 بتاريخ 

خليل و / اأو بالل نعيم عي�سى خليل ( م�سفيا لل�سركة، وبتاريخ 

2022/6/15 تقدم ال�سركاء بطلب بالعدول عن الت�سفية .

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2022/27 ( 
الخاص بتوريد معينات طبية لذوي االعاقة 
الحركية والشلل الدماغي – للمرة الثالثة

هذه  يف  ال�سرتاك  يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

التجاري  وال�سجل  املفعول  �سارية  مهن  رخ�سة  معهم  م�سطحبني  ال�سلطة  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  مراجعة  الدعوة 

ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

وال�سلل  لذوي العاقة احلركية  معينات طبية  بتوريد  27 /2022 (اخلا�س  رقم)  لوازم  :العطاء  العطاء  وا�سم  رقم 

الدماغي ح�سب املوا�سفات الفنية و ال�سروط الواردة يف وثائق العطاء.

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون  دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 450 ( اربعمائة وخم�سون  دينار من ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب 

ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�س املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�س : على مقدم العر�س تقدمي ن�سخة عدد ) 2( من العر�س الفني واملايل ن�سخة ا�سلية عدد

ال�سركة  وا�سم  العطاء  وا�سم  رقم  اخلارج  من  عليه  ويكتب  واحد  مغلف  يف  جميعها  وتو�سع   )  1  ( عدد  و�سورة   )  1(  

وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�س الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة 

ملحق عر�س املناق�سة وختم جميع وثائق العطاء.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم وال�سغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد اق�ساه ال�ساعة الثانية 

ع�سرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2022/6/27 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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االنباط-وكاالت

ي���وا����ص���ل امل��ع��ت��ق��ل خ��ل��ي��ل ع������واودة )40 

ع��ام��ا( م��ن ب��ل��دة اإذن���ا يف اخل��ل��ي��ل اإ���ص��راب��ه 

ال��ت��وايل،  على   104 ال���  لليوم  ال��ط��ع��ام  ع��ن 

قرية  من  عاما(   27( ري��ان  رائ��د  واملعتقل 

ب��ي��ت دق����و ���ص��م��ال غ����رب م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

العتقالهما  رف�صا   ،69 ال���  لليوم  اإ���ص��راب��ه 

االإداري

االح���ت���ال  م��ع��ت��ق��ات  اإدارة  اأن  ي���ذك���ر 

ال��رم��ل��ة جم��ددا  �صجن  م��ن  ع����واودة  نقلت 

ط��راأ  خ��ط��ر  ت��ده��ور  ب��ع��د  امل�صت�صفى  اإىل 

على و�صعه ال�صحي، وفق ما اأفاد به نادي 

االأ�صر موؤخًرا

ال�صجون  اإدارة  اأن  االأ���ص��ر،  ن��ادي  واأف��اد 

ط������وال ال����ف����رة امل���ا����ص���ي���ة ك���ان���ت ت��رف�����س 

امل�صت�صفى،  اإىل  دائ���م  ب�صكل  ع����واودة  ن��ق��ل 

العاج  يقبل  اأن  النقل  مقابل  و���ص��اوم��ت��ه 

رف�س  اأن  علما  امل�صت�صفى،  تفر�صه  ال��ذي 

ال��ع��اج وال��ف��ح��و���س ال��ط��ب��ي��ة ت�����ص��ّك��ل اأب���رز 

اأدوات املعتقل يف معركة االإ�صراب

وي���ع���اين ع������واودة م���ن اأوج������اع ح����ادة يف 

املفا�صل واآالم يف الراأ�س وُدوار قوي وعدم 

امل�����ص��ي،  ي�صتطيع  وال  ال���روؤي���ة،  يف  و���ص��وح 

ويتنقل على كر�صي متحرك

نقل  االحتال  معتقات  اإدارة  وتتعمد 

امل�صت�صفيات  اإىل  م��ت��ك��رر  ب�����ص��ك��ل  ع�����واودة 

املدنية، بدعوى اإجراء فحو�صات طبية له، 

اإجرائها،  دون  اإعادته  تتم  كل مرة  لكن يف 

بذريعة اأنه مل ي�صل اإىل مرحلة اخلطورة

عن  اإ�صرابه  ري��ان  املعتقل  يوا�صل  كما 

بعزله  ال��ت��وايل،  على   69 ال������ لليوم  الطعام 

من  ويعاين   ، عوفر  معتقل  يف  االن��ف��رادي 

اآالم يف الراأ�س واملفا�صل و�صغط يف عيونه، 

ب�صكل  وت��ق��ي��وؤ  �صديد  اإره���اق  م��ن  وي�صتكي 

على  ويتنقل  امل�صي  ي�صتطيع  وال  م�صتمر، 

كر�صي متحرك

االنباط-وكاالت

م ال���ق���وات ال��رو���ص��ي��ة ع��ل��ى االأر������س يف  ت��ت��ق��َدّ

اإقليم دونبا�س ب�صورة اأ�صرع يف االأيام االأخرة، 

ف���ه���ل اق����رب����ت م���و����ص���ك���و م����ن ح�������ص���م احل����رب 

يف اأوك����ران����ي����ا؟ ت���ق���اري���ر غ��رب��ي��ة ت��ت��ح��دث ع��ن 

“موؤملة” لكييف. �صيناريوهات 

ت���اأت���ي اأخ���ب���ار ال��ت��ق��دم ال��رو���ص��ي يف امل��ح��اور 

من  اأ�صبوع  من  اأقل  بعد  دونبا�س  يف  الرئي�صية 

اإع����ان م��و���ص��ك��و ع��ن اإن�����ص��اء مم��ر ب���ري ي��رب��ط 

رو�صيا  كانت  التي  القرم،  ب�صبه جزيرة  االإقليم 

2014 خال االأزمة االأوكرانية  قد �صمتها عام 

ال�صابقة، وهو ما يعترب انت�صاراً مهماً للرئي�س 

اأن رب��ط القرم  اأ���ص��ا���س  ب��وت��ن، على  ف��ادمي��ر 

بدونبا�س برياً اأحد اأهم اأهدافه اال�صراتيجية 

من احلرب احلالية.

امل�صتمر  اأوك��ران��ي��ا،  ع��ل��ى  ال��رو���ص��ي  ال��ه��ج��وم 

االأزم��ة  ميثل  املا�صي،  فرباير/�صباط   24 منذ 

العاملية  احل���رب  منذ  االأخ��ط��ر  اجليو�صيا�صية 

ال��ث��ان��ي��ة، ف��ه��و يف ج���وه���ره ����ص���راع ب���ن رو���ص��ي��ا 

وال���غ���رب ب��ق��ي��ادة ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، وت�����ص��ف 

ع�صكرية  “عملية  ب��اأن��ه  الهجوم  ذل��ك  مو�صكو 

ب��اأن��ه  وال��غ��رب  كييف  ت�صفه  بينما  خا�صة”، 

غزو.

تقريراً  ن�صرت  االأم��ري��ك��ي��ة   CNN �صبكة 

نقطة  و���ص��ل��ت  اأوك���ران���ي���ا  يف  “احلرب  ع��ن��وان��ه 

م��ف�����ص��ل��ي��ة ���ص��ت��ح��دد ال���ن���ت���ائ���ج ط���وي���ل���ة االأم�����د 

على  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  فيه  نقلت  لل�صراع”، 

االأر������س يف اإق��ل��ي��م دون���ب���ا����س، ب��ح�����ص��ب م�����ص��ادر 

ا���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة غ��رب��ي��ة. وحت��دث��ت امل�����ص��ادر عن 

و�صيناريوهات  الرو�صية  للقوات  م�صتمر  تقدم 

اأي�صاً  وللغرب  الأوك��ران��ي��ا،  �صيئة  اأغلبها  تبدو 

بطبيعة احلال.

وي���رك���ز ال��ق��ت��ال ال���دام���ي ح��ال��ي��اً يف امل���دن 

ال���رئ���ي�������ص���ي���ة يف دون�����ب�����ا������س، ح����ي����ث م��ن��ط��ق��ت��ا 

خا�صة  االنف�صاليتان،  ودونيت�صك  لوغان�صيك 

م�صادر  ق��ال��ت  ال��ت��ي  �صيفرودنيت�صك،  مدينة 

ي�����ص��ي��ط��رون على  ب���ات���وا  ال���رو����س  اإن  اأم��ري��ك��ي��ة 

ت��ق��ري��ر ملجلة  ب��ح�����ص��ب  م��ن��ه��ا،   %80 م���ن  اأك����ر 

املعقل  املدينة  ومتثل  االأمريكية.   Politico
الرئي�صي االأخر للقوات االأوكرانية يف منطقة 

ب�صكل  �صقوطها  اأن  يعني  م��ا  وه��و  دونيت�صك، 

�صيجعل  واالنف�صالين  الرو�س  ل�صالح  كامل 

االإقليم  اأرا���ص��ي  من  تبقى  فيما  ال��رو���س  تقدم 

االأوكرانية  ال��ق��وات  ت�صطر  وق��د  �صرعة،  اأك��ر 

اإىل اال�صت�صام. املتبقية 

وان��ع��ك��ا���ص��اً ل��ل��و���ص��ع ال��ع�����ص��ك��ري ال�����ص��ي��ئ على 

فولودمير  االأوك���راين  الرئي�س  ق��ال  االأر����س، 

يونيو/حزيران   14 الثاثاء  م�صاء  زيلين�صكي 

القتال  يف  موؤملة  خ�صائر  تتكبد  ب��اده  ق��وات  اإن 

����ص���د ال����ق����وات ال���رو����ص���ي���ة يف ك����ل م����ن م��دي��ن��ة 

خاركيف. ومنطقة  �صيفرودونت�صك 

واأ����ص���اف يف خ��ط��اب األ���ق���اه يف وق���ت م��ت��اأخ��ر 

اأ�صلحة  اإىل  االآن  اأوكرانيا بحاجة  اأن  الليل  من 

ال  اأن��ه  اإىل  م�صراً  لل�صواريخ،  م�صادة  حديثة 

ال�صريكة  ل��ل��دول  م��ربر  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ميكن 

ال�صواريخ  بع�س  اإن  وق��ال  ت�صليمها،  لتاأخر 

اإ�صابات،  موقعة  ال��دف��اع��ات  تتفادى  الرو�صية 

بح�صب رويرز.

حتاول  ت��زال  ال  قواتها  اإن  اأوك��ران��ي��ا  وتقول 

اإج�����اء امل��دن��ي��ن م���ن ���ص��ي��ف��رودون��ت�����ص��ك بعد 

املدينة  اإىل  ي��وؤدي  ج�صر  اآخ��ر  رو�صيا  دم��رت  اأن 

اأح�����دث م��رح��ل��ة يف م��ع��رك��ة م�����ص��ت��م��رة منذ  يف 

اأ�صابيع يف منطقة دونبا�س التي ت�صعى مو�صكو 

عليها. لل�صيطرة 

كما  املعارك،  اأ�صر�س  “تقع  زيلين�صكي  وقال 

من  وغ��ره��ا  �صيفرودونت�صك  يف  ال�صابق،  يف 

موؤملة  اخل�صائر  املجاورة.  واملجتمعات  البلدات 

لاأ�صف. لكن علينا اأن نتما�صك- فهو اأمر بالغ 

املزيد  العدو  تكبد  فكلما  دونبا�س.  يف  االأهمية 

يحول  مبا  قوته  تراجعت  هناك،  اخل�صائر  من 

دون موا�صلة عدوانه«.

وم�����ص��ى ي��ق��ول اإن اأوك���ران���ي���ا ت�����ص��ه��د اأي�����ص��اً 

�صرقي  خاركيف  منطقة  يف  موؤملة”  “خ�صائر 
بعد  تعزيز موقفها  رو�صيا  كييف، حيث حتاول 

وق��ال  االأخ����رة.  االآون����ة  يف  للتقهقر  ُدف��ع��ت  اأن 

م��وا���ص��ل��ة  وع��ل��ي��ن��ا  ه��ن��اك  م�����ص��ت��م��رة  “املعارك 
القتال، والقتال بقوة«.

نقطة  اإىل  و�صلت  االآن  االأم���ور  اأن  »اأع��ت��ق��د 

ال��ف�����ص��ل  اأو  ال����ن����ج����اح  ق����د حت�������ص���م  م��ف�����ص��ل��ي��ة 

مدينتي  اإىل  الرو�س  ي�صل  اأن  فاإما  للطرفن. 

يتمكن  اأن  اأو  وك��رام��ات��ور���ص��ك  ���ص��ل��وف��ي��ان�����ص��ك 

االأوكرانيون من وقف التقدم الرو�صي، واإذا ما 

حدث ذلك ومتكنوا من اإيقاف الزحف الرو�صي 

تاأثر كبر على م�صار  �صيكون لذلك  ال�صخم، 

يف  رفيع  م�صوؤول  قاله  م��ا  بح�صب  احلرب”، 

.CNN حلف الناتو لل�صبكة االأمريكية 

املوقف  ب�صاأن  املت�صائمة  الغربية  التقييمات 

ت�صاوؤالت  دونبا�س تطرح  اإقليم  االأر�س يف  على 

غر  ال��غ��رب��ي  الع�صكري  ال��دع��م  ب�����ص��اأن  عميقة 

اأن االأ���ص��ل��ح��ة  امل�����ص��ب��وق ل��ك��ي��ي��ف، ومل�����اذا ي���ب���دو 

احل���دي���ث���ة وامل���ت���ن���وع���ة، وال����ت����ي ت���ق���در مب��ئ��ات 

املليارات من الدوالرات، مل متكن االأوكرانين 

املناطق  ت�صهدها  التي  املعارك  يف  ال�صمود  من 

ال�صرقية واجلنوبية من الباد.

اإن  ل�”�صي  حت��دث��وا  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����ص��وؤول��ون 

اأن  ع��ل��ى  ي�����ص��رون  ه��وي��ات��ه��م،  ذك���ر  دون  اإن”، 

الدعم الع�صكري الغربي ال يزال يتدفق بغزارة 

التقارير  لكن  للقتال،  االأمامية  اخلطوط  اإىل 

االأ�صلحة،  يف  ح��اد  نق�س  ع��ن  تتحدث  املحلية 

ك��م��ا اأن ال�����ص��ك��اوى امل�����ص��ت��م��رة م���ن امل�����ص��وؤول��ن 

ت�صكك  زيلين�صكي،  راأ�صهم  وعلى  االأوكرانين، 

يف م���دى ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��وط االإم������داد ال��غ��رب��ي��ة، 

اجلبهات  اإىل  الع�صكرية  االإم�����دادات  وو���ص��ول 

فقط  يتو�صلون  ال  ف��االأوك��ران��ي��ون  ال�����ص��رق،  يف 

اأج����ل اإم���داده���م مب��دف��ع��ي��ة ث��ق��ي��ل��ة، لكنهم  م��ن 

اأي�صاً يتحدثون عن نق�س حاد يف عتاد اأ�صا�صي 

كالذخرة.

ترى  اإن”  اإن  ل�”�صي  حتدثت  التي  امل�صادر 

اأوك��ران��ي��ا  اأن  م��ن  ي��ن��ب��ع  امل�صكلة  م��ن  ج����زءاً  اأن 

ت��ن��ف��د م��ن��ه��ا ال���ذخ���ائ���ر ال���ت���ي ت���رج���ع ل��ل��ع�����ص��ر 

الت�صليح  اأن��ظ��م��ة  تنا�صب  وال��ت��ي  ال�صوفييتي، 

املقاتلن  اإم����داد  واأن  اجل��ي�����س،  ل���دى  احل��ال��ي��ة 

ت�صليح  باأنظمة  اجلبهة  خط  على  االأوكرانين 

االأوىل  العقبة  لوج�صتياً.  كابو�صاً  ميثل  غربية 

اللوج�صتي  ال��ك��اب��و���س  ذل��ك  منها  يتكون  ال��ت��ي 

ه���ي اأن ت���دري���ب اجل���ن���ود ع��ل��ى ت��ل��ك االأ���ص��ل��ح��ة 

ذل��ك  اأن  ال��ث��ان��ي��ة ه��ي  وال��ن��ق��ط��ة  وق��ت��اً،  يتطلب 

اجلبهة  على  من  مقاتلن  نقل  يعني  التدريب 

الأماكن التدريب داخل العمق االأوكراين، وكا 

ظل  يف  احل��ال،  بطبيعة  متوفراً  لي�س  االأمرين 

املعارك. �صرا�صة 

 HIMARS “هيمار�س«  م���ن���ظ���وم���ة 

الأوكرانيا  اأمريكا  �صتقدمها  التي  ال�صاروخية 

)Marine ( ،مل ت�صل بعد

امل���ق���ات���ل���ون  ي����ق����رر  احل����������االت،  ب���ع�������س  ويف 

االأ�صلحة  ا�صتخدام  عدم  بب�صاطة  االأوكرانيون 

ال��غ��رب��ي��ة، الأن��ه��م غ��ر م��درب��ن ع��ل��ي��ه��ا. وع��ل��ى 

مئات  بالفعل  اأوك��ران��ي��ا  ت�صلمت  امل��ث��ال،  �صبيل 

ال���درون���ات ال��ع�����ص��ك��ري��ة االأم��ري��ك��ي��ة م���ن ط���راز 

االأوكرانية  الوحدات  بع�س  اأن  اإال  �صوت�صبليد، 

العادية  التجارية  ال��درون��ات  ا�صتخدام  تف�صل 

ب��ع��د ت���زوي���ده���ا ب��امل��ت��ف��ج��رات، الأن���ه���ا اأ���ص��ه��ل يف 

اال�صتخدام.

اأع��ل��ن��ت  ب��اي��دن  اإدارة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

هذا  الأوكرانيا  ع�صكرية  م�صاعدات  حزمة  عن 

ال�����ص��ه��ر )ي���ون���ي���و/ح���زي���ران(، ت�����ص��م م��ن��ظ��وم��ة 

ه��ي��م��ار���س ال����ق����ادرة ع��ل��ى اإط�����اق دف���ق���ات من 

ال���ق���ذائ���ف ال�������ص���اروخ���ي���ة وال�������ص���واري���خ، وه��ي 

على  اأوكرانيا مراراً  بها  التي طالبت  املنظومة 

مدى اأ�صابيع، فاإن تلك املنظومة مل تظهر بعد 

اأن ع���دداً �صغراً من  امل��ع��رك��ة. ورغ��م  اأر����س  يف 

التدريب  بالفعل  ب��داأوا  االأوك��ران��ي��ن  املقاتلن 

ع��ل��ى ه��ي��م��ار���س م��ن��ذ االإع�����ان االأم��ري��ك��ي عن 

الع�صكرين  امل�����ص��وؤول��ن  ف��اإن  لكييف،  اإر���ص��ال��ه��ا 

اك��ت��ف��وا  اإن” ع��ن��ه��ا،  اإن  “�صي  ���ص��األ��ت��ه��م  ال��ذي��ن 

اأوك��ران��ي��ا  “يدخل  ���ص��وف  هيمار�س  اإن  بالقول 

قريباً«.

ال�صيناريو  ي��ب��دو  الع�صكري  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

ال��رو���ص��ي��ة من  ال��ق��وات  تتمكن  اأن  ه��و  االأق����رب 

يف  ل�صاحلها  دون��ب��ا���س  اإق��ل��ي��م  يف  احل��رب  ح�صم 

اأق���رب مم��ا توقعه ال��غ��رب، وي��ت��وق��ف هذا  وق��ت 

اجتماعات  عنه  ت�صفر  ق��د  م��ا  على  ال�صيناريو 

دول  اأو���ص��ن مع  لويد  االأمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر 

الناتو  اأع�صاء  م��ن  باالأ�صا�س  امل��ك��ون  التحالف 

اإىل تقدمي  وال��ه��ادف  االأخ���رى،  ال��دول  وبع�س 

بغر�س  الأوك��ران��ي��ا  م�صتمرة  ع�صكرية  معونات 

“لاأبد«. تعزيز �صمودها وا�صتنزاف مو�صكو 

ل��ك��ن ه���ن���اك خم�����اوف ت��ن��ت��اب ال��ب��ع�����س من 

دع��م  مل��وا���ص��ل��ة  الغربي”  “احلما�س  ي��ك��ون  اأن 

التكلفة  اأوكرانيا قد بداأت تخفت حدته ب�صبب 

اإ�صافة  ال��دول،  تلك  اقت�صادات  على  الباهظة 

اأزم������ات االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي ال��ت��ي و���ص��ل��ت  اإىل 

ملرحلة خميفة، خ�صو�صاً اأن االقت�صاد الرو�صي 

متوقعة  غر  وق��درة  مده�صة  مرونة  اأثبت  قد 

ع��ل��ى ام��ت�����ص��ا���س ال��ت��اأث��ر ال�����ص��ل��ب��ي ل��ل��ع��ق��وب��ات 

فر�صها  يف  الغرب  بداأ  التي  الكا�صحة،  الغربية 

منذ بداية احلرب.

املتوقعة  ال�صيناريوهات  اأحد  فاإن  وبالتايل، 

اإقليم  يف  ال��ت��ق��دم  رو���ص��ي��ا  ت��وا���ص��ل  اأن  ه��و  االآن 

من  – ب��دع��م  اأوك��ران��ي��ا  تنجح  اأن  اأو  دون��ب��ا���س 

ال��ت��ق��دم  – يف جت��م��ي��د  ال���غ���رب���ي���ن  ح��ل��ف��ائ��ه��ا 

اأو حتى  اأم��د احل��رب الأ�صهر  واإط��ال��ة  ال��رو���ص��ي 

ل�����ص��ن��وات، وه����و م���ا ي��ع��ن��ي خ�����ص��ائ��ر ف���ادح���ة يف 

اأزم��ات  وتفاقم  وا���ص��ت��م��رار  ال��ط��رف��ن،  �صفوف 

وكوارث االقت�صاد العاملي.

اآخر يتمثل يف �صعي رو�صيا  وهناك �صيناريو 

وتخفي�س  احل��رب  م��ن  اأه��داف��ه��ا  مراجعة  اإىل 

ت��ل��ك االأه��������داف، وم����ن ث���م اإع�����ان االن��ت�����ص��ار 

من  حققته  مب��ا  تكتفي  ك���اأن  احل����رب،  واإن���ه���اء 

واعتبار  االآن،  حتى  دونبا�س  اإقليم  يف  مكا�صب 

ملا  تكرار  يف  لها  انت�صاراً  احلايل  التما�س  خط 

اتفاقيات  ت��وق��ي��ع  مت  ع��ن��دم��ا   2014 ع��ام  ح��دث 

مين�صك.

امل�صوؤولن  وحتى  واملحللن،  اخل��رباء  لكن 

 ،CNN �صبكة  اإىل  حتدثوا  الذين  الغربين 

اإىل  حمتمل  غر  االأخ��ر  ال�صيناريو  اأن  ي��رون 

القوات  اأن  اأولها  االأ�صباب،  لعدد من  بعيد  حد 

على  ���ص��ري��ع��اً  ت��ق��دم��اً  بالفعل  ال��رو���ص��ي��ة حت��ق��ق 

اأن بوتن يبدو اأكر ت�صميماً  االأر�س، وثانيها 

ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه م��ق��ارن��ة ب��ن��ظ��رائ��ه من 

ال���ق���ادة ال��غ��رب��ي��ن، وي��ب��دو م��وق��ف��ه اأق����وى من 

م��وق��ف��ه��م ب��ك��ث��ر ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د االق��ت�����ص��ادي 

ب�صفة خا�صة. والع�صكري 

ف���االأم���ن ال���ع���ام حل��ل��ف ���ص��م��ال االأط��ل�����ص��ي 

ت�صريحاته  يوا�صل  �صتولتنربغ  ين�س  )الناتو( 

اإن  ف��ي��ق��ول  اإج���م���اع،  اأن ع��ل��ي��ه��ا  ي��ب��دو  ال��ت��ي ال 

اأوك��ران��ي��ا  ت��زوي��د  �صيوا�صلون  احل��ل��ف  اأع�����ص��اء 

امل���دى،  ب��ع��ي��دة  واالأن��ظ��م��ة  الثقيلة  ب��االأ���ص��ل��ح��ة 

املوافقة  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران   15 االأرب��ع��اء  وت��وق��ع 

امل�����ص��اع��دات لكييف  ع��ل��ى ح��زم��ة ج���دي���دة م���ن 

خال قمة احللف.

ي���اأت���ي ذل���ك ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن ال��رئ��ي�����س 

االأمريكي جو بايدن كان قد اأعلن اأن باده لن 

تزود اأوكرانيا ب�صواريخ بعيدة املدى، يف اأعقاب 

اأي �صواريخ بعيدة املدى  “تهديد” بوتن باأن 
بق�صف  �صيواجه  ال��رو���ص��ي��ة  االأرا���ص��ي  ت�صيب 

اأهداف “مل نق�صفها من قبل”، دون اأن يف�صر 

ما يق�صده من ذلك.

ت���ب���دو يف  اأن رو����ص���ي���ا  اخل���ا����ص���ة ه���ن���ا ه���ي 

طريقها حل�صم احلرب يف اإقليم دونبا�س، وهو 

ال  متعددة،  �صيناريوهات  اأمام  الغرب  ي�صع  ما 

موا�صلة  لكن  كييف،  �صالح  يف  اأغلبها  ي��ب��دو 

وزي��ادة  االأوك��ران��ي��ة  للقوات  الع�صكري  ال��دع��م 

الهجوم  اإبطاء  يت�صبب يف  وترته ونوعيته قد 

الرو�صي واإطالة اأمد احلرب، كما يريد بايدن.

 18 أسيًرا في عيادة »سجن 
الرملة« بوضع صحي صعب

االنباط-وكاالت

واملحررين،  االأ�صرى  �صوؤون  هيئة  قالت 

حتتجز  اال�صرائيلية  االحتال  �صلطات  اإن 

الرملة”،  �صجن  “عيادة  ي�صمى  م��ا  داخ��ل 

�صحية  ظ��روف  ظل  يف  ا،  مري�صً اأ�صًرا   18

الطبية  امل��ق��وم��ات  الأدن���ى  واف��ت��ق��ار  �صعبة، 

الازمة لهم

واأ����ص���اف���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اام�����س 

احل����االت  ب���ن  م���ن  اأن   )6-15( االأرب����ع����اء 

امل���ر����ص���ي���ة امل���ح���ت���ج���زة داخ�������ل م����ا ي�����ص��م��ى 

رائ��د  االأ����ص���ر  الرملة”،  ���ص��ج��ن  “عيادة 
ري���ان وامل�����ص��رب ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال���� 70 

والذي  االإداري  اعتقاله  التوايل، �صد  على 

يعاين من اآالم يف الراأ�س واملفا�صل و�صغط 

يف عيونه، وي�صتكي من اإرهاق �صديد وتقيوؤ 

ويتنقل  امل�صي  ي�صتطيع  وال  م�صتمر،  ب�صكل 

يف  ا  م�صتمرًّ زال  وال  متحرك،  كر�صي  على 

رف�صه تلقي اأي نوع من املدعمات

جربوع  الدين  نور  االأ�صر  يعاين  فيما 

��ا يف  م���ن م��دي��ن��ة ج��ن��ن، وامل���ت���واج���د ح��ال��يًّ

من  الرملة”،  “�صجن  ب��ع��ي��ادة  ي�صمى  م��ا 

ت��ل��ت��ئ��م حتى  ف��ت��ح��ة يف ظ��ه��ره ومل  وج����ود 

ب��اجل�����ص��م  ال����دم  ب��ك��م��ي��ة  وان��خ��ف��ا���س  االآن، 

والفيتامينات، ووجود التهابات حادة مكان 

الجرح

رام  مدينة  من  زي��د  جمال  املعتقل  اأم��ا 

ويخ�صع  بالكلى  م�صاكل  من  فيعاين  اهلل، 

علم  ان  ومنذ  باالأ�صبوع  م��رات   3 لغ�صيلها 

غ�صل  عن  توقف  االإداري  اعتقاله  بتمديد 

ال��ك��ل��ى اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى مت���دي���د اع��ت��ق��ال��ه 

االإداري ملدة ثاثة �صهور

االأ����ص���رى  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  ب���اأن���ه  ع��ل��ًم��ا 

“�صجن  ��ا داخ����ل  ي��ح��ت��ج��ز ح��ال��يًّ ال��ث��اث��ة، 

الرملة” كل من: خالد ال�صاوي�س، من�صور 

االق��رع،  وناه�س  رداد،  ومعت�صم  م��وق��دة، 

برقان،  الرحمن  وعبد  �صليم،  اأب��و  وناظم 

ونا�صر  دعي�س،  وحم��ارب  ح�صن،  وحممد 

اأبو حميد، وعماد �صرحان، ويو�صف عان، 

دروي�����س، ون�صر  ب��رك��ات، و�صربي  وم��راد 

اأحمد

“�صجن  ع��ي��ادة  اأن  اإىل  الهيئة  وت�����ص��ر 

ال��ذي��ن  االأ����ص���رى  ف��ي��ه��ا  ي��ق��ب��ع  الرملة”،  

ي��ع��ان��ون م��ن االأم���را����س امل��زم��ن��ة  ���ص��دي��دة 

والقلب،  ال�����ص��رط��ان،  كمر�صى  اخل��ط��ورة، 

وامل���ق���ع���دي���ن، واأن����ه����ا ال ت���ك���رث الأم���ره���م 

حيث  امل�صكنات؛  باإعطائهم  فقط  وتكتفي 

امل��ر���ص��ى  االأ�����ص����رى  اإىل  ج���ان���ب  ي���ت���واج���د 

باحتياجاتهم  مل�صاعدتهم  اآخ���رون  اأ���ص��رى 

اليومية

 األسير جمال زيد يتوقف عن غسل 
اعتقاله احتجاجًا على ظروف  الكلى 

االنباط-وكاالت

اأف��������ادت ع���ائ���ل���ة االأ�����ص����ر امل�����ص��ن 

اإن جن��ل��ه��ا  زي����د  امل���ري�������س، ج���م���ال 

توقف عن غ�صل الكلى ب�صكل كامل

وي�����اأت�����ي ذل�����ك اح���ت���ج���اج���اً ع��ل��ى 

متديد اعتقاله االإداري دون وجود 

تهمة،

الر�صمية  االأنباء  وكالة  وبح�صب 

وفا فاإن لوؤي زيد اأحد اأبناء العائلة 

���ص��وؤون  اإن حم��ام��ي هيئة  ل��ه��ا  ق��ال 

االأ�صرى واملحررين فواز ال�صلودي، 

اأن وال����ده االأ���ص��ر  اأب��ل��غ��ه ���ص��ب��اح��اً 

امل�����ص��اب ب��ال��ف�����ص��ل ال��ك��ل��وي ت��وق��ف 

لغ�صيل  ال��ت��وج��ه  ع��ن  ي��وم��ن  م��ن��ذ 

على  احتجاجية  خطوة  يف  الكلى، 

ل��ل��م��رة  االإداري  اع��ت��ق��ال��ه  مت��دي��د 

اأيلول   15 يف  اعتقاله  منذ  الثالثة، 

2021 / �صبتمرب 

ي�صاورها  العائلة  اأن  اإىل  ولفت 

ق��ل��ق ���ص��دي��د ع��ل��ى ح��ي��اة وال�����ده، ال 

ال�����ص��ح��ي��ة حتتم  ح��ال��ت��ه  اأن  ���ص��ي��م��ا 

ع��ل��ي��ه اخل�������ص���وع ل��غ�����ص��ل ال��ك��ل��ى 3 

م���رات اأ���ص��ب��وع��ي��اً، وي��ق��ب��ع يف ع��ي��ادة 

���ص��ج��ن ال��رم��ل��ة، ع���دا ع��ن امل�����ص��اك��ل 

ال�صحية االأخرى التي يعاين منها

ت�صكل  اخل��ط��وة،  ه���ذه  اإن  وق���ال 

اح���ت���ج���اج���اً م����ن م�������ص���ت���وى ي��ف��وق 

رف�صاً  الطعام  عن  االإ���ص��راب  ح��دة 

التي  االإداري،  االع��ت��ق��ال  ل�صيا�صة 

االأ�صر العتقال غر  فيها  يخ�صع 

حمدود املدة بحجة ملفات �صرية

اجل��دي��ر ذك����ره اأن االأ����ص���ر زي��د 

اأي���ار  اأول م���رة خ���ال  اع��ت��ق��ال��ه  مت 

ق�����ص��ى ع��ام��اً  2019 ح��ي��ث  )م���اي���و( 

وخال  االإداري،  باالعتقال  كامًا 

تلك الفرة بداأ يعاين من م�صاكل 

يف الكلى

 المعتقالن خليل عواودة و رائد ريان يواصالن معركة األمعاء الخاوية

 هل تقترب روسيا من حسم الحرب لصالحها؟ الغرب يتحدث 
عن سيناريوهات أغلبها إقرار بهزيمة أوكرانيا

 األكبر على اإلطالق.. »إسرائيل« تخطط 
بالضفة دونم  مليون  على  للسيطرة 

االنباط-وكاالت

خم��ط��ط اإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ه��و االأك���رب 

لل�صيطرة  ي��ه��دف  االإط������اق،  ع��ل��ى 

بن  م��ا  دومن  م��ل��ي��ون  م�صاحة  ع��ل��ى 

امليت  البحر  وحتى  املحتلة  القد�س 

الغربية ال�صفة  �صرقي 

هذا  خ��ال  من  االحتال  يهدف 

امل��خ��ط��ط الإن�����ص��اء ح��دي��ق��ة وط��ن��ي��ة، 

��ا،  ج��غ��راف��ًيّ املنطقة  وج���ه  م��ن  ت��غ��ر 

�صيق�صي  تنفيذه  وح��ال  ا،  و�صيا�صًيّ

على اإمكانية اإقامة دولة فل�صطينية 

لاأبد

لاإعام”  الفل�صطيني  »امل��رك��ز 

ر�صد الق�صية يف هذا الفيديوغراف 

اخلا�س

 توتر بين قادة جيش االحتالل مع بدء 
أركانه لمنصب قيادة  السباق 

االنباط-وكاالت

اإع��ام��ي��ة عربية  ذك���رت م�����ص��ادر 

ب���ق���ادة اجل��ي�����س  ي��ع�����ص��ف  ت���وت���راً  اأن 

االإ�صرائيلي مع بدء ال�صباق الختيار 

ق��ائ��د ج��دي��د ل��اأرك��ان خ��ل��ف��اً لقائد 

االأركان احلايل اأفيف كوخايف الذي 

اأ�صهر �صينهي مهام من�صبه خال 

“ي�صرائيل  ���ص��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 

م�صتاء  كوخايف  اإن  العربية  هيوم” 

م�����ن ق��������رار وزي��������ر اجل���ي�������س ب��ي��ن��ي 

غ��ان��ت�����س ال���ب���دء ب���اإج���راء امل��ق��اب��ات 

االأرك��ان،  جديد  قائد  الختيار  �صعياً 

بتاأجيل  غانت�س  اإق��ن��اع  ح��اول  حيث 

حتوله  من  خ�صيته  ظل  يف  اخلطوة 

اأرك��ان خارج اخلدمة قبل  قائد  اإىل 

انتهاء مهام من�صبه يف دي�صمرب من 

العام القادم

وق����رر غ��ان��ت�����س ال�����ص��ر ق���دًم���ا يف 

لتويل  منا�صب  مر�صح  ع��ن  البحث 

ت��اأرج��ح  وذل���ك يف ظ��ل  املن�صب  ه��ذا 

احل��ك��وم��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة وخم���اوف 

�صقوطها يف اأية حلظة

اأن ي���وؤدي  وي��خ�����ص��ى غ��ان��ت�����س م��ن 

احل���ك���وم���ة  احل����ا�����ص����ل يف  ال�������ص���ل���ل 

بالعجز عن اتخاذ القرار

ب��ي��ن��م��ا ق����ام غ��ان��ت�����س ب��ا���ص��ت��دع��اء 

راأ�صهم  وع��ل��ى  للمن�صب  مر�صحن 

ن��ائ��ب ق��ائ��د االأرك����ان احل��ايل وقائد 

وح�������دة ه���ي���ئ���ة االأرك�����������ان االأ����ص���ب���ق 

بينما  هليفي”،  “هرت�صي  اجل��رال 

لبنيامن  �صريعة  ع��ودة  من  يخ�صى 

وبالتايل  احلكم  �صدة  اإىل  نتنياهو 

االأ�صبق  االأرك���ان  قائد  نائب  تعين 

الذي  املن�صب  بهذا  زامر”  “اإيال 
يعترب من املقربن من نتنياهو
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االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلي  والعنف  اأجواء احل�سار 

ت���وؤث���ر ب�����س��د ع���ل���ى ال�����س��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة 

)الفرن�سية(  الفل�سطينيني  للأطفال 

الأطفال” غري  “اأنقذوا  منظمة  دقت 

بريطانيا  من  تتخذ  التي  احلكومية، 

بالن�سبة  اخل��ط��ر  ن��اق��و���س  ل��ه��ا،  م��ق��را 

غزة،  قطاع  لأط��ف��ال  ال�سحي  للو�سع 

ال��ق��ط��اع  اأط���ف���ال  م��ن   %80 اإن  وق��ال��ت 

يعانون من �سائقة نف�سية

وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة يف ت��ق��ري��ر ب��ع��ن��وان 

الأربعاء  اليوم  ن�سرته  “حما�سرون”، 
15 ع���ام���ا ع��ل��ى ب��دء  مب��ن��ا���س��ب��ة م�����رور 

احل�����س��ار الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 

ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 

لأطفال القطاع اآخذة يف التدهور

وت��ف��ر���س اإ����س���رائ���ي���ل ح�����س��ارا ب��ري��ا 

منذ  غزة  على  م�سددا  وجويا  وبحريا 

على   2007 عام  حما�س  حركة  �سيطرة 

املنطقة التي يعاين ن�سف �سكانها من 

ال�سباب البطالة وغالبيتهم من 

ن�سبة  ارت��ف��ع��ت   ،2018 ع����ام  وم���ن���ذ 

اأط����ف����ال غ�����زة ال����ذي����ن ي�����س��ت��ك��ون م��ن 

اأعرا�س “الكتئاب واحلزن واخلوف” 

من 55% اإىل 80%، ح�سب التقرير

وقال جي�سون يل، مدير املنظمة يف 

“الأطفال  اإن  الفل�سطينية،  الأرا�سي 

ال���ذي���ن حت��دث��ن��ا اإل��ي��ه��م خ���لل اإع����داد 

باأنها  م�ساعرهم  و�سفوا  التقرير  هذا 

يف ح��ال��ة دائ���م���ة م���ن اخل����وف وال��ق��ل��ق 

واحلزن«

يعانون  فاإنهم  املنظمة،  ووفقا ملدير 

اأي�����س��ا م��ن “عدم ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ن��وم 

ان����دلع جولة  وال��رك��ي��ز، وي��رق��ب��ون 

جديدة من العنف«

اإىل  ����س���ح���ف���ي-  ب���ي���ان  -يف  واأ������س�����ار 

مثل  حم��ن��ت��ه��م  ع��ل��ى  امل���ادي���ة  “الأدلة 
التبول اللاإرادي وفقدان القدرة على 

الكلم اأو اإكمال املهام الأ�سا�سية«

“جاءت  الأدل������ة  ه����ذه  اأن  واأ�����س����اف 

اإنذار  جر�س  تكون  اأن  ويجب  �سادمة، 

الدويل« للمجتمع 

الأط���ف���ال  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  واأو����س���ح���ت 

�سكان  ن�����س��ف  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ي�سكلون 

القطاع، واأن 800 األف �ساب يف القطاع 

“مل يجربوا احلياة من دون احل�سار«
وخ�����ا������س ق����ط����اع غ�������زة، ال�������س���ري���ط 

نحو  ي�سكنه  ال���ذي  ال�سيق  ال�ساحلي 

ح����روب   4 ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  م���ل���ي���ون   2.3

دام��ي��ة م��ع اإ���س��رائ��ي��ل م��ن��ذ ع��ام 2008، 

املا�سي  العام  مايو/اأيار  اآخرها  كانت 

واأ����س���ف���رت عن  ي���وم���ا،   11 وا���س��ت��م��رت 

بينهم  فل�سطينيا   266 نحو  ا�ست�سهاد 

اجل���ان���ب  يف  ق���ت���ل  ب��ي��ن��م��ا  ط���ف���ل،   66

14 �سخ�سا الإ�سرائيلي 

هيومن  منظمة  قالت  جانبها،  من 

ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي  راي���ت�������س ووت���������س -يف 

الإ�سرائيلي-  احل�سار  ذكرى  مبنا�سبة 

حولت  م�سر  مب�ساعدة  “اإ�سرائيل  اإن 

غزة اإىل �سجن مفتوح«

وق����ال م��دي��ر امل��ن��ظ��م��ة يف اإ���س��رائ��ي��ل 

�ساكر،  عمر  الفل�سطينية،  والأرا���س��ي 

اإن “ال�سباب يف غزة يواجهون تداعيات 

كيف  لأن��ه��م مل يختربوا  )احل�����س��ار(؛ 

كانت احلياة يف غزة قبل احل�سار«

االنباط-وكاالت

من  ال�ست�سلم  عمليات  اأن  ي��ب��دو   

قبل حكومة اأ�سرف غني يف اأفغان�ستان 

م مقاتلي  ت���ق���ُدّ ���س��رع��ة  ب��ن��ف�����س  جت���ري 

ح��رك��ة ط��ال��ب��ان؛ ففي الأي���ام الأخ��رة 

ان���ه���ارت ق����وات اجل��ي�����س الأف����غ����اين يف 

ال�سبت  يوم  ولية )حتى   17 اأكرث من 

زح��ف  اأم���ام   )2021 اأغ�����س��ط�����س/اآب   14

بعد  ��ار  م��اي��و/اأَيّ ب��داأ يف  ال��ذي  طالبان 

من  الأم��ري��ك��ي  الع�سكري  الن�����س��ح��اب 

 13 اجلمعة  امل�سوؤولون،  ��د  واأَكّ البلد. 

املدن  ه��ذه  بني  من  اأن  اأغ�سط�س/اآب، 

املقاطعات  اأهم عوا�سم  عا�سمتني من 

يف ال����ب����لد، وه���م���ا ق���ن���ده���ار وه�����رات. 

املدعوم  الأفغاين  اجلي�س  انهار  فكيف 

م����ن وا����س���ن���ط���ن وال�������ذي مي��ت��ل��ك ق���وة 

وعتاداً تفوق طالبان، بهذه ال�سرعة؟

ف�سلت..  الطويلة  الأمريكية  املهمة 

اجل��ي�����س الأف���غ���اين ي��ن��ه��ار اأم����ام ب��ن��ادق 

طالبان

ع���م���ل���ي���ات ا�����س����ت���������س����لٍم ب���اجل���م���ل���ة، 

ات  ومعَدّ مروحية،  لطائرات  واحتجاز 

ع���������س����ك����ري����ة مب�����لي�����ني ال��������������دولرات 

امل��ت��ح��دة حلكومة  ال���ولي���ات  َم��ت��ه��ا  ق��َدّ

ك����اب����ول اأ����س���ب���ح���ت يف ق��ب�����س��ة ح��رك��ة 

اأن ع��ر���س��ت��ه��ا احل��رك��ة  ب��ع��د  ط��ال��ب��ان، 

ب��ث��ت ع��ل��ى من�سات  ف��ي��دي��و  يف م��ق��اط��ع 

ب��ع�����س  الج���ت���م���اع���ي. ويف  ال���ت���وا����س���ل 

امل��������دن، ان����دل����ع ق����ت����اٌل ع���ن���ي���ف ط��ي��ل��ة 

اأ���س��اب��ي��ع يف ���س��واح��ي��ه��ا، ل��ك��ن ط��ال��ب��ان 

نهاية  يف  الدفاعية  اخلطوط  جتاوزت 

م��ق��اوم��ة  اإل  ت���واج���ه  ث���م مل  امل���ط���اف، 

و�سف  بح�سب  م��ع��دوم��ة،  اأو  �سعيفة 

 New York Times �سحيفة 

الأمريكية.

ي��اأت��ي ه��ذا الن��ف��ج��ار ال��داخ��ل��ي على 

الرغم من �سِخّ الوليات املتحدة اأكرث 

اأ�سلحة  �سورة  يف  دولر  مليار   83 من 

وم��ع��دات وت��دري��ب��ات ل��ق��وات الأم���ن يف 

البلد على مدار العقدين املا�سيني. 

ق��������وات م�����ن اجل����ي���������س الأف������غ������اين، 

اأر�سيفية /رويرز

وكان بناء جهاز الأمن الأفغاين اأحد 

ا�سراتيجية  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الأج�����زاء 

لإي���ج���اد  ���س��ع��ت  ح��ي��ث  اأوب�����ام�����ا،  اإدارة 

ط���ري���ق���ة ل��ت�����س��ل��ي��م الأم�������ن وامل����غ����ادرة 

ال��زم��ان.  م��ن  م��ن عقٍد  م��ا يقرب  منذ 

على  جي�ٍس  ع��ن  اجل��ه��ود  ه��ذه  اأ�سفرت 

وكان  الأمريكي،  اجلي�س  �سورة  غ��رار 

بعد  م��ا  اإىل  ي�سمد  اأن  امل��ف��ر���س  م��ن 

ح اأن  احلرب الأمريكية. لكن من املُرَجّ

اأيام  يختفي هذا اجلي�س متاماً خلل 

معدودة فقط.

يف حني اأن م�ستقبل اأفغان�ستان يبدو 

هناك  واأك��رب،  اأكرب  ب�سكٍل  “�سبابياً” 
���س��يٌء واح����ٌد اأ���س��ب��ح وا���س��ح��اً ل��ل��غ��اي��ة، 

ق��د ف�سلت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  وه��و 

عاماً   20 ت  ا�ستمَرّ التي  حماولتها  يف 

لإعادة بناء جي�س اأفغان�ستان وحتويله 

وهذا  وم�ستقلة،  قوية  قتالية  قوٍة  اإىل 

الف�سل يحدث الآن بينما تنزلق البلد 

اإىل �سيطرة قب�سة طالبان. 

اجلي�س  تفَكّك  كيف  وا�سحاً  اأ�سبح 

خ���لل  ل���ي�������س  م�����رة  لأول  الأف�����غ�����اين 

من  اأ�سهٍر  خلل  بل  املا�سي،  الأ�سبوع 

قبل  حتى  ب��داأت  التي  اخل�سائر  تراكم 

اإع����لن ال��رئ��ي�����س ب��اي��دن اأن ال��ولي��ات 

 11 بحلول  ق��وات��ه��ا  �ست�سحب  امل��ت��ح��دة 

�سبتمرب/اأيلول. 

مبعركتها  ط��ال��ب��ان  انت�سرت  ه��ك��ذا 

م���ع اجل��ي�����س الأف���غ���اين ال����ذي راه��ن��ت 

اأمريكا طويًل عليه 

املناطق  يف  منعزلة  ببوؤٍر  الأم��ر  ب��داأ 

طالبان  مقاتلو  اأح��اط  حيث  الريفية، 

اجلائعني  واجلنود  ال�سرطة  بوحدات 

ال��ن��اف��دة ذخ��رت��ه��م، ووع�����دوا ب��امل��رور 

الآمن اإذا ا�ست�سلموا وتركوا معداتهم، 

����ا م��ن��ح م��ق��ات��ل��ي احل��رك��ة ت��دري��ج��ي��اً  ِمَّ

امل���زي���د وامل����زي����د م���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى 

ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى مناطق  ث���م  ال���ط���رق، 

ب��اأك��م��ل��ه��ا. وم���ع ان��ه��ي��ار امل���واق���ع، كانت 

يكن  مل  تقريباً:  نف�سها  هي  ال�سكوى 

اأو نفدت الإم��دادات  هناك دع��ٌم ج��وي 

والغذاء. 

ل��ك��ن ح��ت��ى ق��ب��ل ذل���ك، ك��ان��ت نقاط 

املنهجية، وا�سحة لدى قوات  ال�سعف 

الأم�����ن الأف���غ���ان���ي���ة ال���ت���ي ب��ل��غ ع��دده��ا 

األ��ف �سخ�س،   300 ال��ورق ح��وايل  على 

ولكن يف الأيام الأخرة بلغ جمموعها 

وفقاً  فقط،  العدد  ه��ذا  �ُسد�س  ح��وايل 

اأمريكيني.  مل�سوؤولني 

م�������س���ل���ح���ون م�����ن ح����رك����ة ط���ال���ب���ان 

اأ���س��ل��ح��ة م��ن اجلي�س  ي�����س��ت��ول��ون ع��ل��ى 

الأفغاين املنهار يف هرات، اأفغان�ستان/ 

توير

هذه  ال�سعف  نقاط  اإرج���اع  وميكن 

ن�ساأت  التي  الق�سايا  من  العديد  اإىل 

م��ن اإ����س���رار ال��غ��رب ع��ل��ى ب��ن��اء جي�ٍس 

ح��دي��ٍث ب��ال��ك��ام��ل م��ع ك���ِلّ ال��ت��ع��ق��ي��دات 

يتطلَّبها  التي  والإمدادات  اللوج�ستية 

ه����ذا الأم�������ر، وال���ت���ي ث��ب��ت اأن���ه���ا غ��ر 

م�ستدامة دون وجود الوليات املتحدة 

وحلفائها. 

واأع�����رب اجل���ن���ود ورج�����ال ال�����س��رط��ة 

ع��ن ا���س��ت��ي��ائ��ه��م امل��ت��زاي��د م��ن ال��ق��ي��ادة 

امل�سوؤولون  ك��ان  ما  وغالباً  الأفغانية، 

���ا ك���ان ي��ح��دث،  ي��غ�����س��ون ال���ط���رف ع���َمّ

ُمدِركني متاماً اأن عدد القوى العاملة 

اأقل  كان  الأفغانية  للقوات  احلقيقية 

ا كان موجوداً يف ال�سجلت،  ِمَّ بكثٍر 

للف�ساد  نتيجة  خم��ت��ل��ف��اً  ك���ان  وال����ذي 

��ق��وه��ا ب��ه��دوء، كما  وال�����س��ري��ة ال��ت��ي ط��َبّ

ت�سف ذلك “نيويورك تاميز«. 

ت��رك��ت جنودها  الأف��غ��ان��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 

للجوع والإنهاك

زخٍم  بناء  يف  طالبان  ب��داأت  وعندما 

ك��ب��ٍر ب��ع��د اإع����لن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

القتال  ب���اأن  الع��ت��ق��اد  زاد  الن�����س��ح��اب، 

يف ق��وات الأم��ن- اأي من اأج��ل حكومة 

الرئي�س اأ�سرف غني- ل ي�ستحق املوت 

ع��دة، و�سف  اأج��ل��ه. ويف مقابلٍت  م��ن 

من  حل��ظ��اٍت  ال�سرطة  و�سباط  جنود 

التخلي عنهم.  الياأ�س وم�ساعر 

وع���ل���ى اأح�����د خ���ط���وط امل���واج���ه���ة يف 

اأفغان�ستان،  ج��ن��وب��ّي  ق��ن��ده��ار،  مدينة 

اأن عجز ق��وات  ب��دا  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع 

الأم������ن الأف���غ���ان���ي���ة ع���ن ����س���ِدّ ه��ج��وم 

ر ُيعَزى اإىل البطاط�س.  طالبان املدِمّ

ب��ع��د اأ���س��اب��ي��ع م��ن ال��ق��ت��ال، ك���ان من 

كرتوين  ���س��ن��دوٌق  يكون  اأن  ���س  املُ��ف��َرَ

م�����ل�����يٌء ب���ال���ب���ط���اط�������س ه�����و احل�������س���ة 

ال�سرطة.  لوحدة  الغذاء  من  اليومية 

اأَيّ �سيٍء �سوى  مل يتلَقّ رجال الوحدة 

ال��ب��ط��اط�����س ب��اأ���س��ك��اٍل خم��ت��ل��ف��ة ط��وال 

عدة اأيام، وكانوا جوعى وُمنَهكني. 

���س��اح ���س��اب��ط ���س��رط��ة، ُم���ع���ِرب���اً عن 

ا����س���ت���ي���ائ���ه م����ن ن��ق�����س ال����دع����م ال����ذي 

ي��ت��ل��ّق��ون��ه يف ث�����اين اأك������رب م���دي���ن���ة يف 

مل  املقلية  البطاط�س  “هذه  ال��ب��لد: 

ت�سمد يف هذه املواجهات!”.  وبحلول 

انهار  اأغ�سط�س/اآب،   12 يوم اخلمي�س، 

ه��ذا اخل��ط الأم��ام��ي، وك��ان��ت قندهار 

�سباح  بحلول  ط��ال��ب��ان  �سيطرة  حت��ت 

اجلمعة. 

يقفون  طالبان  حركة  من  مقاتلون 

ب��ج��ان��ب م��روح��ي��ة مت اغ��ت��ن��ام��ه��ا من 

اجلي�س الأفغاين املنهار يف ولية هرات 

اأغ�سط�س2021/   13 اأفغان�ستان،  غرب 

توير

َدت القوات الأفغانية للدفاع عن  ُوِحّ

يف  اأفغان�ستان  يف  اإقليمية  عا�سمة   34

َلت حركة  الأ�سابيع الأخرة، حيث حتَوّ

الريفية  املناطق  مهاجمة  من  طالبان 

ث��ب��ت  ول���ك���ن  امل�������دن.  ا����س���ت���ه���داف  اإىل 

ع��دم ج���دوى ه��ذه ال���س��رات��ي��ج��ي��ة، اإذ 

الأخ��رى،  تلو  مدينًة  امل�سلحون  اجتاح 

عوا�سم  ن�سف  ح��وايل  على  وا�ستولوا 

املقاطعات الأفغانية يف غ�سون اأ�سبوع، 

وحا�سروا كابول. 

45 ع���ام���اً، وه��و  ي���ق���ول ع���ب���داحل���ي، 

ي�سيطر  ك����ان  ال�����ذي  ال�����س��رط��ة  ق���ائ���د 

ع���ل���ى اجل���ب���ه���ة ال�����س��م��ال��ي��ة ل��ق��ن��ده��ار 

نيويورك  ل�سحيفة  املا�سي  الأ���س��ب��وع 

تاميز: “اإنهم يحاولون الق�ساء علينا 

متاماً«. 

الأفغانية  الأم��ن  ق��وات  تكَبَّدت  لقد 

60 ح���ال���ة وف�����اة م��ن��ذ ع��ام  اأك�����رث م���ن 

ث  2001. لكن عبداحلي مل يكن يتحَدّ

ع��ن ط��ال��ب��ان، ب��ل ع��ن ح��ك��وم��ت��ه، التي 

ل��و كانت  ك��م��ا  ك��ف��وؤة  اأن��ه��ا غ��ر  يعتقد 

ج����زءاً م��ن خ��ط��ٍة اأو����س���ع ل��ل��ت��ن��ازل عن 

الأرا�سي ل�سالح طالبان. 

نف�سية« »حرب 

بلغت  ق���د  ال��ه��زائ��م  اأف����دح  اأن  وب����دا 

اأغ�سط�س/  11 الأرب���ع���اء،  ي��وم  ذروت��ه��ا 

لفيلق  ال��ك��ام��ل  امل��ق��ر  �سقط  ح��ني  اآب، 

ي��د  يف   217 رق����م  الأف����غ����اين  اجل���ي�������س 

ط����ال����ب����ان، يف م���ط���ار م���دي���ن���ة ق���ن���دوز 

طالبان  مقاتلو  ا���س��ت��وىل  ال�����س��م��ال��ي��ة. 

ع���ل���ى ط�����ائ�����رات م����روح����ي����ة ح���رب���ي���ة، 

طائرة  �سور  الإنرنت  على  وانت�سرت 

ة اأم���ري���ك���ي���ة ا����س���ت���ول���وا ع��ل��ي��ه��ا  ُم�������س���َرّ

العربات  من  ل�سفوٍف  �سوٍر  مع  اأي�ساً 

عة.  املُدَرّ

الفيلق  قائد  توكلي،  عبا�س  ال��ل��واء 

ال����ذي ك��ان  217 ب��اجل��ي�����س الأف����غ����اين، 

يف م��ق��اط��ع��ٍة جم������اورة ح���ني ���س��ق��ط��ت 

عبداحلي  قاله  ما  نف�س  َد  رَدّ قاعدته، 

ك���اأ����س���ب���اٍب ل��ه��زمي��ة ق���وات���ه يف ���س��اح��ة 

املعركة. 

من  فقط  �ساعاٍت  بعد  توكلي،  ق��ال 

ملقاتليها  فيديو  مقاطع  طالبان  ن�سر 

وه�����م ي���ن���ه���ب���ون ال����ق����اع����دة م���رام���ي���ة 

ق�سٍد  ع��ن  احل��ظ،  “ل�سوء  الأط���راف: 

اأع�����س��اء  اأو دون ق�����س��د، ق���ام ع���دٌد م��ن 

ال�سعلة  بتاأجيج  وال�سيا�سيني  الربملان 

“مل  وق����ال:  العدو”.   اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 

ن��ت��ي��ج��ة احل���رب،  م��ن��ط��ق��ٍة  اأُيّ  ت�����س��ق��ط 

النف�سية”. ولقد  نتيجة احلرب  ولكن 

ان��دل��ع��ت ه���ذه احل����رب ال��ن��ف�����س��ي��ة على 

عدة م�ستويات. 

يقول الطَيّارون الأفغان اإن قيادتهم 

ت��ه��ت��م ب�����س��ك��ٍل اأك���رب ب��ح��ال��ة ال��ط��ائ��رات 

ي��ق��ودون��ه��ا،  مب��ن  اهتمامها  م��ن  اأك���رث 

���س��ون حل��م��لت  وه������وؤلء ك���ان���وا ي��ت��ع��َرّ

اغتياٍل من جانب طالبان. 

املغاوير،  نخبة  قوات  تبقى من  وما 

على  ي�سيطرون  من  هم  كانوا  الذين 

الأرا�������س������ي ال����واق����ع����ة حت����ت ���س��ي��ط��رة 

احل���ك���وم���ة، ُن���ِق���ل���وا م���ن م��ق��اط��ع��ٍة اإىل 

وا�سح، ومل يحظوا  دون هدٍف  اأخ��رى 

بق�سٍط كاٍف من النوم. 

ذل��������ك، مت جت�����اوز  وع����������لوة ع����ل����ى 

امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل��ت��ح��ال��ف��ة ع��رق��ي��اً وال��ت��ي 

ب��������رزت ك�����ق�����وٍة ق����������ادرة ع����ل����ى ت���ع���زي���ز 

الثانية  املدينة  احلكومية.  اخلطوط 

كانت  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  �سقطت  ال��ت��ي 

���س��ربغ��ان، ���س��م��ايّل اأف��غ��ان�����س��ت��ان، وه��ي 

اأن  ������س  املُ�����ف�����َرَ ك������ان م�����ن  ع���ا����س���م���ٌة 

ت��داف��ع ع��ن��ه��ا ق����وٌة ه��ائ��ل��ة حت��ت ق��ي��ادة 

عبدالر�سيد دو�ستم، اأمر احلرب �سيئ 

ال�����س��م��ع��ة، ون��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأف��غ��اين 

من  ع��ام��اً   40 م��ن  ال��ذي جن��ا  ال�سابق، 

ال�سفقات  اإب�����رام  ط��ري��ق  ع��ن  احل����رب 

النحيازات.  وتبديل 

ويف ي���وم اجل��م��ع��ة، ا���س��ت�����س��ل��م زع��ي��م 

احلرب الأفغاين البارز الآخر، حممد 

اإ����س���م���اع���ي���ل خ�����ان، ل��ل��م�����س��ل��ح��ني، ب��ع��د 

ق����اوم ه��ج��م��ات ط��ال��ب��ان يف غ��رب��ّي  اأن 

الكثرين  وح�سد  لأ�سابيع،  اأفغان�ستان 

ل�سفوفه ل�سِدّ هجوم طالبان. 

 روسيا تحذر تركيا من تداعيات 
اجتياح مناطق في شمال سوريا

االنباط-وكاالت

 ن��ق��ل��ت وك���ال���ة الإع�������لم ال��رو���س��ي��ة عن 

األ��ك�����س��ن��در  امل��ب��ع��وث ال���رو����س���ي اإىل ���س��وري��ا 

اإن رو�سيا تعترب  الأرب��ع��اء  لفرنتييف قوله 

�سوريا  املحتملة يف  الع�سكرية  تركيا  عملية 

عمل غر حكيم لأنها قد تت�سبب يف ت�سعيد 

الو�سع وزعزعة ال�ستقرار

مل  مو�سكو  اإن  اأي�سا  لفرنتييف  وق���ال 

تعد تعترب جنيف مكانا منا�سبا للمحادثات 

تا�س  وكالة  ذكرته  ما  وف��ق  ال�سوريني،  بني 

للأنباء

وامل��ب��ع��وث ال��رو���س��ي م��وج��ود يف عا�سمة 

اأجل  قازاخ�ستان، نور �سلطان، الأربعاء من 

حم���ادث���ات م���ع ت��رك��ي��ا واإي�������ران واحل��ك��وم��ة 

ال�سورية واملعار�سة امل�سلحة

التحرك  اإن��ه يتعني عليها  اأنقرة  وتقول 

نكثتا  وم��و���س��ك��و  وا���س��ن��ط��ن  لأن  ���س��وري��ا  يف 

بوعودهما بدفع وحدات حماية ال�سعب التي 

يهيمن عليها الأكراد 30 كيلومرا بعيدا عن 

احلدود بعد هجوم تركي عام 2019، وتقول 

اإن الهجمات من املناطق التي ت�سيطر عليها 

وحدات حماية ال�سعب قد زادت

وال������س�����ب�����وع امل����ا�����س����ي دخ����ل����ت ال����ق����وات 

�سوريا  ���س��م��ال  منبج  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

وذل��ك بعد ال�سماح لها من قبل ق��وات ق�سد 

لهجوم  حت�سبا  مواقعها،  لتعزيز  املعار�سة 

من جانب تركيا وف�سائل �سورية موالية لها 

على املدينة وريفها

يف  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  و�سدد 

اأن  املا�سي على  ال�سبوع  تلفزيونية  مقابلة 

بلده �ستقاوم اأي غزو تركي لأرا�سيها

ك��م��ا حت��دث��ت ال��ع��دي��د م���ن امل�������س���ادر ان 

القوات الرو�سية عززت بدورها من مواقفها 

عن  تقارير  حتدثت  فيما  �سوريا  �سمال  يف 

اج���راء ال��ق��وات اجل��وي��ة الرو�سية م��ن��اورات 

ملواجهة  ال�����س��وري��ة  نظرتها  م��ع  ع�سكرية 

التهديدات الركية

وحت�����س��د ف�����س��ائ��ل امل��ع��ار���س��ة واجل��ي�����س 

مناطق  يف  امل��ق��ات��ل��ني  م��ن  الآلف  ال��رك��ي 

�سمال �سوريا لبدء عملية ع�سكرية، ت�سيطر 

مب���وج���ب���ه���ا ع���ل���ى م���ن���اط���ق يف ري������ف ح��ل��ب 

ال�سمايل وال�سرقي وريفي الرقة واحل�سكة 

“ق�سد”  ق��وات �سوريا الدميقراطية  وط��رد 

املدعومة من الوليات املتحدة الأمركية

وك������ان ال��رئ��ي�����س ال����رك����ي رج�����ب طيب 

اأردوغ��������ان ق���د ه����دد ب�����اأن ب�����لده ���س��ت��وا���س��ل 

ا���س��ت��ك��م��ال اخل����ط الأم����ن����ي ع��ل��ى ح���دوده���ا 

اجل��ن��وب��ي��ة )���س��م��ايل ���س��وري��ا( ع��رب عمليات 

جديدة. واأكد مطلبه باإقامة منطقة اأمنية 

والتي  �سوريا،  �سمايل  كيلومرا   30 بعمق 

���س��وف ي��ت��م حتقيقها ع��رب اإزاح�����ة وح���دات 

حماية ال�سعب الكردية التي تعتربها اأنقرة 

تنظيما اإرهابيا

وح��ّذرت �سخ�سيات �سورية معار�سة من 

�سمال  مناطق  “تريك”  تركيا  حم��اول��ة 

�سوريا، من خلل جعلها تابعة ب�سكل كامل 

لأنقرة واملوالني لها من جماعات الخ��وان 

امل�����س��ل��م��ني واإق�������س���اء ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��م��ع��ار���س��ة 

ال�سورية الوطنية

وك���ان���ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ق���د وج��ه��ت 

حتذيرات متكررة لركيا من تنفيذ عملية 

م�سرة  �سوريا،  �سمال  يف  جديدة  ع�سكرية 

القوات  و�ستعر�س  النزاع  �ستوؤجج  اأنها  اإىل 

اإىل  املنطقة  امل��ت��واج��دة يف تلك  الأم��رك��ي��ة 

اخلطر

وكانت رو�سيا قد دعت من جانبها اأنقرة 

للراجع عن قرارها ون�سحتها بعدم تاأجيج 

التوتر يف املنطقة واأك��دت اأنه احلل الوحيد 

ل��ط��م��اأن��ة ت��رك��ي��ا وم��ن��ع الإره������اب ي��ك��م��ن يف 

ن�سر دم�سق قوات من اجلي�س على احلدود 

ال�سورية الركية

ُقتلت في  أمريكية   سليت: صحافية 
لم تتحرك واشنطن؟ لماذا  الغربية..  الضفة 

االنباط-وكاالت

ت�ساءلت ماري هاري�س يف موقع �سليت عن 

�سبب عدم حترك الوليات املتحدة  للرد على 

مقتل �سحافية اأمريكية يف ال�سفة الغربية

اإن داليا حتوقة، كانت ت�ساهد  وقالت فيه 

الفل�سطينية  ال�سحافية  �سغرة  طفلة  وهي 

الأمريكية �سرين اأبو عاقلة على التلفزيون، 

يف تقارير لها على قناة اجلزيرة. وتقول كانت 

اأم���ام  ت��ت��ح��دث  وه���ي  ج���ادة  ولكنها  متعاطفة 

الكامرا حيث كانت �سخ�سية مهمة حلتوقة 

التي ن�ساأت يف مدينة رام اهلل بال�سفة الغربية 

اأن كل عربي  اأعتقد  واأ�سافت حتوقة  املحتلة 

يف ال�سرق الأو�سط ن�ساأ وهو يتابعها ولعقود و 

بالن�سبة ملعظم العرب مل تكن فل�سطني متاحة 

لهم ولهذا اأدخلت فل�سطني اإىل كل بيت عربي

وهي  عاقلة  اأب��و  قتلت  املا�سي  ال�سهر  ويف 

تقوم مبهمة �سحافية يف خميم فل�سطيني، ويف 

اأعقبت مقتلها، قامت  التي  والأ�سابيع  الأي��ام 

بالطريقة  بالتحقيق  �سحافية  ف��رق  ث��لث 

التي قتلت فيها، فقد ا�ستخدم موقع امل�سدر 

بيلينغكات،  الإ�ستق�سائي  للتحقيق  املفتوح 

�سهود  من  وبيانات  الفيديو  واأ�سرطة  ال�سور 

ا�ستهدفت  اأنها  تقرح  الأدل���ة  اإن  وق��ال  عيان 

طائ�سة  ر���س��ا���س  ر���س��ق��ات  نتيجة  تقتل  ومل 

اآخ��ر . ون�سرت  اأو �سخ�س  �سوبت على ه��دف 

اعتمدت  ال����ذي  حتقيقها  اأن  اأن  ���س��ي  �سبكة 

فيه على لقطات الفيديو وال�سور واخل��رباء 

اأب��و عاقلة قتلت يف  اأن  الع�سكريني م�ستنتجة 

 ، الإ�سرائيلي  اجلي�س  م��ن  م�ستهدف  هجوم 

اأ�سو�سيتدبر�س  انباء  وكالة  قالت  وقبل فرة 

نف�س الكلم )وكذا �سحيفة وا�سنطن بو�ست 

قبل يومني(

اإن  ف��رة  قبل  الإ�سرائيلي  اجلي�س  وق���ال 

بر�سا�سة  ع��اق��ل��ة  اأب����و  ملقتل  اإم��ك��ان��ي��ة  ه��ن��اك 

جندي  اأي  يطلق  مل  ولكن  اإ�سرائيلي  جندي 

. ويف حلقة ماذا  ال�سحافية  النار عمدا على 

ب��ودك��ا���س��ت، حت��دث��ت ال�سحافية  ب��ع��د؟ ع��ل��ى 

هاري�س مع حتوقة املتخ�س�سة الآن يف �سحافة 

ال��و���س��ائ��ط امل���ت���ع���ددة وت���رك���ز يف ع��م��ل��ه��ا على 

ال�سوؤون الإ�سرائيلية- الفل�سطينية. وقالت اإن 

اأبو عاقلة كانت تغطي مداهمة ملخيم جنني، 

وكانت ترتدي �سرة ال�سحافة واخل��وذة، ثم 

من  اخللفي  اجل���زء  يف  الر�سا�سة  اأ�سابتها 

راأ�سها و مل تكن لديها فر�سة للنجاة اأو الوقت 

للبحث عن غطاء لتجنبها

وعندما �ساألت هاري�س عن ال�سربة القاتلة 

التي جاءت يف املنطقة غر املغطاة بني اخلوذة 

وال�����س��رة، اأج��اب��ت حتوقة م��ن وج��ه��ة نظري 

ك�سحافية، والطريقة التي اأنظر اإليها هي اأن 

قنا�سا جمربا لديه القدرة قادر على اإطلق 

ر���س��ا���س��ة ك��ه��ذه. وع��ن��دم��ا ح���دث ه���ذا قالت 

ال�سلطات الإ�سرائيلية اإن مقاتلني فل�سطينيني 

ه��م امل�����س��وؤول��ون ع��ن وف��ات��ه��ا، ووزع����وا لقطات 

فيديو لرجال فل�سطينيني وهم يطلقون النار 

يف زق��اق . وتعلق على ���س��وؤال ع��ن قربهم من 

اأبو عاقلة قائلة، مل يكونوا قريبني منها واأن 

)بت�سيلم(  اإ�سرائيلية  اإن�سان   حقوق  منظمة 

 300 بعيد  واأن��ه��ا  قدمية  اللقطات  اأن  اأثبتت 

م��را ع��ن م��ك��ان ال�سحافيني وب���دون جمال 

روؤي��ة لهم  اإل اإذا كان الر�سا�س الفل�سطيني 

قادرا على التحرك يف الزوايا وت�سلق الدرج

الإ�سرائيليني  غ��ر  بت�سليم  تقرير  وبعد 

ي�ستطيعون  ل  اإنهم  يقولون  وباتوا  روايتهم 

الفل�سطينيني  ت�سليم  حالة  يف  اإل  التحقيق 

الر�سا�سة التي انتزعوها من راأ�سها. واأ�سارت 

على  التاأكيد  اأهمية  اإىل  هاري�س  ال�سحافية 

اأن اجل��ي�����س مل ي��ك��ن ال��ط��رف ال��وح��ي��د ال��ذي 

بل  فل�سطينيني،  ب��ر���س��ا���س  قتلت  اإن��ه��ا  ق���ال 

ورئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي قال اإن م�سلحني 

هذا  اأن  حتوقة  وت���رى  قتلوها.  فل�سطينيني 

الكلم لي�س جديدا على من غطى الأحداث 

احلالة  ه��ذه  ويف  الفل�سطينية،  الأرا����س���ي  يف 

املتعلقة بفل�سطينية اأمريكية، حيث تزيد من 

ال�سغط على الإ�سرائيليني الذين قاموا بلوم 

الفل�سطينيني ثم تغير الق�سة

وو���س��ف��ت ح��ت��وق��ة م���ا ح����دث يف ج��ن��ازت��ه��ا 

واأه��م��ي��ة ح��م��ل النع�س وال��ف��زع ال���ذي اأ���س��اب 

الفل�سطيني،   ال��ع��ل��م  ل���روؤي���ة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  

ح��ي��ث ن���زع���وا واح������دا ع���ن���ه. وق���ال���ت اإن ه��ذا 

�سادما  يكن  مل  القدمية  القد�س  يف  امل�سهد 

اأ�ساهد  للفل�سطينيني فقط بل والعامل و مل 

اأب��دا اعتداء على حملة نع�س يف  جنازة اأحد، 

اأنهم حاولوا منعها يف حياتها  واأظهر للنا�س 

اإن  . وقالت هاري�س  اأي�سا  واإهانتها يف موتها 

احلكومة  فعل  رد  ب��ني  هنا  املقارنة  املهم  م��ن 

المريكية على مقتل ال�سحايف دانيال برل 

عاقلة،  اأب��و  ومقتل  عاما   20 قبل  باك�ستان  يف 

ف��ري��ق حتقيق  اأر���س��ل��ت  الأوىل  ف��ف��ي احل��ال��ة 

بي  )اأف  ال���ف���درايل  التحقيقات  مكتب  م��ن 

اأبو عاقلة؟  اإمكانية يف حالة  اآي(، فهل هناك 

ويتدرب  يكون؟  ل  مل��اذا  نعم،  حتوقة  وجتيب 

اإ�سرائيل واملال  الأمريكيون ب�سكل منتظم يف 

اأمريكا مذهل. فلماذا  اإليها من  ال��ذي ي�سخ 

ل حت�سل مواطنة اأمريكية على العدالة التي 

عن  امل�����س��وؤول  ال�سخ�س  وحما�سبة  ت�ستحقها 

قتلها؟ واعتقد اأن اجلميع ي�ستحقون العدالة 

واملحا�سبة مهما كانت جن�سيتهم

وعن وعود وزير اخلارجية اأنطوين بلينكن 

حتوقة  ق��ال��ت  مقتلها،  يف  م�ستقل  بتحقيق 

اأحتدث كثرا مع عائلة اأبو عاقلة واأعرف اأن 

بلينكن ات�سل بهم ووعدهم بعمل ما ي�ستطيع 

وب�����س��راح��ة، مل  ح���دوث حتقيق.  م��ن  للتاأكد 

ي��ح��دث ���س��يء وم�����س��ى ���س��ه��ر، والأم������ر لي�س 

���س��ع��ب��ا، ف��ه��ن��اك ل��ق��ط��ات و���س��ه��ود ع��ي��ان وك��ل 

�سيء. وهذا لي�س لغزا، بل وبعد مقتل �سرين 

اإ�سرائيل  م��ع  العلقات  اإن  الأمريكيون  ق��ال 

اإن زخ���م  تغطية الإع���لم  حم�سنة . وق��ال��ت 

الغربي ملقتل اأبو عاقلة قد خف،  واأنه ل يهتم 

بحياة الفل�سطينيني اإل بقدر علقتهم بحياة 

الإ�سرائيليني والفل�سطينيني. وقالت حتوقة 

اإنها تريد من النا�س تذكر �سرين اأبو عاقلة 

ك�سخ�سية مرحة كانت حتب الت�سوق وح�سور 

احلفلت وحت��ب احل��ل��وي��ات.  وم��ن ال��ن��ادر ما 

اأن��ه��ا ف��ق��دت وال��دت��ه��ا  �ساهدتها ح��زي��ن��ة، م��ع 

ووال���ده���ا يف ���س��ن م��ب��ك��ر، وغ��ط��ت ال��ك��ث��ر من 

املاأ�سي ومل تغادر الإبت�سامة وجهها. وتغطية 

روح��ا  ك��ان��ت  ولكنها  ل��ل��ك��اآب��ة،  مثر  فل�سطني 

حقوق  انتهاكات  تغطية  حتطمها  ومل  ح��رة، 

التمتع  عن  توقفها  اأو  الإ�سرائيلية  الإن�سان 

لكي  بقيت حية  ل��و  وامت��ن��ى  ب��احل��ي��اة وحبها 

توا�سل التمتع باحلياة وحبها

 بفعل الحصار.. 80% من أطفال غزة يعانون من ضائقة نفسية

 انهار بسرعة أمام »طالبان« 

 الجيش األفغاني ُبني على مدار 20 عامًا وكلف أمريكا المليارات
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ذهبية وبرونزية لالثقال البارالمبية في البطولة االسيوية 
االنباط - عمان 

ح��ق��ق الع���ب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي لريا�ضة 

رفع االأثقال الباراملبية، عمر قرادة، امليدالية 

ال��ذه��ب��ي��ة، ف��ي��م��ا ت����وج الع��ب��ن��ا االخ�����ر، معتز 

اجل���ن���ي���دي، ب��امل��ي��دال��ي��ة ال���رون���زي���ة، خ��ال 

م�ضاركتهما يف بطولة اآ�ضيا واأقيانو�ضيا والتي 

بييوجنتايك  م��دي��ن��ة  يف  االأرب���ع���اء  اف��ت��ت��ح��ت 

ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة وحت��ظ��ى مب�����ض��ارك��ة ٢٣١ 

“قرادة”  ٣٣ دول��ة. وجنح  العب والعبة من 

بطل باراملبيك طوكيو ٢٠٢٠ وبطل العامل يف 

واأقيانو�ضيا  اآ�ضيا  بلقبه يف بطولة  االحتفاظ 

اأن  بعد  كغم   ٤٩ حت��ت  وزن  مناف�ضات  �ضمن 

نال ذهبية ال��وزن بعد اأن متكن من رفع ١٧٥ 

كغم. و�ضمن ال��وزن ذات��ه حل العب املنتخب 

الوطني، حممد ال�ضنطي، باملركز الرابع بعد 

اأن متكن من رف��ع ١٥٥ كغم. من جانبه توج 

الاعب معتز اجلنيدي بامليدالية الرونزية 

اأن  بعد  كغم   ٩٧ حت��ت  وزن  مناف�ضات  �ضمن 

متكن من رفع ٢١٦ كغم. وي�ضتكمل املنتخب 

الوطني م�ضاركته يف البطولة يوم غد اجلمعة 

م��ن خ��ال ال��اع��ب��ة، ث���روت احل��ج��اج، �ضمن 

٨٦ كغم، و�ضيظهر الاعب جميل  وزن حتت 

١٠٧ كغم يوم  ال�ضبلي يف مناف�ضات وزن فوق 

الوطني  املنتخب  ويختتم  ال���ق���ادم.  ال�ضبت 

م�ضاركته يف البطولة يوم االأح��د من خال، 

ك��غ��م(   ٨٨ خ��ط��اب )وزن حت���ت  ع��ب��دال��ك��رمي 

واأ�ضماء عي�ضى )وزن حتت ٧٩ كغم(.

مرضي الى دارول الماليزي 

االنباط - عمان 

وق���ع جن���م م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي حم��م��ود 

دارول  ك���ي���داه  ل��ف��ري��ق  ر���ض��م��ي��ا،  م���ر����ض���ي، 

وكان  اجلديد.  املو�ضم  يف  ليمثله  املاليزي، 

امل��ال��ي��زي  ل��ل��دوري  ان��ت��ق��ال��ه  م��ر���ض��ي ح�ضم 

االإع����ان يف حينه  ي��ت��م  اأي����ام، ومل   4 ق��ب��ل 

االأردن  م��ن��ت��خ��ب  م����ع  الرت����ب����اط����ه  ن����ظ����راً 

ب��ت�����ض��ف��ي��ات ك���اأ����س اآ���ض��ي��ا. وي��ع��ت��ر م��ر���ض��ي 

�ضيتواجد  ال��ذي  اجلديد  االأردين  الاعب 

العرب وبهاء  بعد يزن  املاليزي  الدوري  يف 

ع��ب��د ال���رح���م���ن وحم���م���ود زع�����رة وف����ادي 

م��ع منتخبنا يف  م��ر���ض��ي  و���ض��ارك  ع��و���س. 

ت�����ض��ف��ي��ات اآ���ض��ي��ا و���ض��ج��ل  ه��دف��اً يف م��رم��ى 

الن�ضامى  بها  فاز  التي  املباراة  يف  الكويت، 

التاأهل  بذلك  لي�ضمنوا  نظيفة،  بثاثية 

م��ر���ض��ي  وخ���ا����س   .2023 اآ����ض���ي���ا  ل���ك���اأ����س 

“28 عاماً”، جتربة احرافية خارجية يف 
العام احلايل مع املحرق البحريني وقبلها 

لعدة  حملياً  ول��ع��ب  الكويتي،  العربي  م��ع 

واجل��زي��رة  والفي�ضلي  االأه��ل��ي  منها  ف��رق 

وال�ضلط.

فوز النشامى يطيح بمدرب الكويت 
االنباط - عمان 

اأنهى املدرب الت�ضيكي فيتيزالف الفيكا مهمته 

جلماهري  اع��ت��ذاره  مقدما  الكويتي،  املنتخب  مع 

اآ�ضيا  كاأ�س  نهائيات  بلوغ  يف  االإخفاق  بعد  االأزرق، 

٢٠٢٣. وخ�ضر االأزرق الكويتي اأمام املنتخب االأردين 

٣-٠ يف ختام الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�س اآ�ضيا املقبلة، 

اإندوني�ضيا عن  ومنتخب  الن�ضامى  يف حني �ضعد 

اإن��ه و�ضل للنهاية  املجموعة االأوىل. وق��ال الفيكا 

ك��ان��وا يتطلعون  اأن��ه والعبيه  م��وؤك��دا  االأزرق،  م��ع 

“اخلا�ضر  ي���ع���ّده���م  ال���ذي���ن  اجل���م���اه���ري  الإ����ض���ع���اد 

ملعبهم  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ض��ي��ة  ال��ه��زمي��ة  االأكر” ب��ع��د 

االأداء  “اأ�ضعر باخليبة بعد  اليوم. واأ�ضاف الفيكا 

ال�ضعيف اأمام االأردن، واأمتنى التوفيق للكويت يف 

ال�ضنوات املقبلة«. جدير بالذكر اأن االإدارة ال�ضابقة 

لاحتاد الكويتي لكرة القدم برئا�ضة ال�ضيخ اأحمد 

اأ�ضهر   ٤ مل��دة  ا�ضتعانت بافيكا بعقد  اليو�ضف قد 

فقط، بهدف ال�ضعود لكاأ�س اآ�ضيا لك�ضر القطيعة 

مع البطولة القارية التي يغيب عنها االأزرق منذ 

ن�ضخة ٢٠١٥ يف اأ�ضراليا.

ماني يقترب من بايرن ميونخ 
برلني - وكاالت 

جناح  م���اين،  ���ض��ادي��و  ال�ضنغايل   اقرب 

ل��ي��ف��رب��ول، م��ن االن��ت��ق��ال ل�����ض��ف��وف ب��اي��رن 

ماين  تعاقد  وميتد  ال�ضيف.  ه��ذا  ميونخ، 

لكنه  املقبل،  املو�ضم  لنهاية  ليفربول،  م��ع 

اأب��ل��غ ال��ن��ادي ب��ق��رار ال��رح��ي��ل ه��ذا ال�ضيف، 

ب���ع���دم���ا دخ�����ل يف م���ف���او����ض���ات م����ع ب���اي���رن 

م��ي��ون��خ. واأك�����د ف��اب��ري��زي��و روم���ان���و، خبري 

م���اين  اأن  اأوروب����������ا،  يف  االن����ت����ق����االت  ����ض���وق 

بايرن  م��ع  كامل  �ضفهي  ات��ف��اق  اإىل  تو�ضل 

واأو�ضح  ال�ضخ�ضية.  �ضروطه  ب�ضاأن  ميونخ 

روم���ان���و، اأن م���اين ���ض��ي��وق��ع ع��ق��دا م��دت��ه ٣ 

ليفربول  مع  املحادثات  و�ضتدخل  �ضنوات، 

بايرن  ت��ق��دمي  بعد  النهائية،  مراحلها  يف 

ل��ي��ف��رب��ول  اأن  اإىل  واأ����ض���ار  ج��دي��د.  ل��ع��ر���س 

يعلم متاما اأن ماين يريد االنتقال لبايرن 

ال��ط��رف��ني.  ب���ني  االت���ف���اق مت  واأن  م��ي��ون��خ، 

وتعاقد ليفربول مع االأوروجوياين داروين 

ن��ون��ي��ز، م��ه��اج��م ب��ن��ف��ي��ك��ا، مت��ه��ي��دا الن��ت��ق��ال 

ماين ل�ضفوف بايرن ميونخ.

منتخب اليد الشاطئية للدور الثاني لبطولة العالم 

االنباط - عمان 

ال�ضاطئية  اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  حقق 

من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�ضخة  يف  وم��ث��ال��ي��ة  مم��ي��زة  ب��داي��ة 

ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��ن��ا���ض��ئ��ني وال���ت���ي اف��ت��ت��ح��ت  يف 

بتحقيقه  وذل���ك  ال��ي��ون��ان��ي��ة  ه��رياك��ل��ي��ون  م��دي��ن��ة 

الفوز على حامل، املنتخب االإ�ضباين، بنتيجة )٢-

ال�ضيافة،  �ضاحب  على  ف��از  النتيجة  وبنف�س   ،)١

التاريخي  ظ��ه��وره  يف  وذل���ك  ال��ي��ون��اين،  املنتخب 

الفوزين  هاتني  وبف�ضل  ال��ع��امل.  ببطولة  االأول 

الثاين  ال��دور  اإىل  تاأهله  الوطني  املنتخب  �ضمن 

من البطولة بعد اأن ت�ضدر فرق املجموعة الثالثة 

واأظهر  انت�ضارين.  من  حققهما  نقاط   ٤ بر�ضيد 

املنتخب الوطني م�ضتوى مميز يف مباراته االأوىل 

اأمام اإ�ضبانيا وجنح يف قلب تاأخره بال�ضوط االأول 

-٢٠( بنتيجة  الثاين  بال�ضوط  فوز  اإىل   )١٨-٢٨(

والتي  اجل��زاء  ركات  اإىل  املنتخبني  ليحتكم   )١٢

 ٨-٦ بنتيجة  ل�ضاحله  الوطني  منتخبنا  ح�ضمها 

ل��ُي��ح��ق��ق االن��ت�����ض��ار ع��ل��ى ح��ام��ل ال��ل��ق��ب و���ض��اح��ب 

ذهبية اأوملبياد ال�ضباب يف بوين�س اآير�س عام ٢٠١٨. 

اليوناين، حقق  املنتخب  اأمام  الثانية  ويف مباراته 

املنتخب الوطني فوزاً مثرياً اأمام اأ�ضحاب االأر�س 

بنتيجة )٢-١(. وظهر املنتخب الوطني مب�ضتوى 

املنتخب  بتقدم  االأول  ال�ضوط  انتهى  حيث  متميز 

اأن  قبل   )١٧-١٨( واح��دة  نقطة  ب��ف��ارق  اليوناين 

يتفوق املنتخب الوطني يف ال�ضوط الثاين والذي 

يحقق  اأن  قبل   )٢٩-٢٠( بنتيجة  ل�ضاحله  اأن��ه��اه 

ويح�ضم  الرجيحية  ب��ال��رك��ات  ال��ف��وز  املنتخب 

اللقاء ل�ضاحله وي�ضمن التاأهل اإىل الدور الثاين 

حمققاً انت�ضاره الثاين يف البطولة. 

حمد يؤكد نجحنا بتحقيق الهدف والتأهل الى النهائيات 

االنباط - عمان 

اإىل  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  تاأهل 

على  ال��راب��ع��ة  للمرة  االآ���ض��ي��وي��ة  النهائيات 

ف��وزه  بعد  ت��اري��خ��ه،  يف  واخلام�ضة  ال��ت��وايل 

0-3، يف  ال��ع��ري�����س ع��ل��ى ن��ظ��ريه ال��ك��وي��ت��ي 

ال��ل��ق��اء ال����ذي ج���رى م�����ض��اء ال��ث��اث��اء على 

مناف�ضات  اختتام  مع  االأح��م��د،  جابر  �ضتاد 

وحجز  الت�ضفيات.  م��ن  االأوىل  املجموعة 

االآ�ضيوية  النهائيات  يف  مقعده  الن�ضامى 

جم��م��وع��ت��ه  ت�������ض���در  اأن  ب���ع���د   ،2023
حمققاً  نا�ضع،  وب�ضجل  الكاملة  بالعامة 

اأي  مرماه  يتلقى  اأن  دون  انت�ضارات  ثاثة 

بقاء  م��ع  التا�ضعة،  للنقطة  لي�ضل  ه���دف، 

املنتخب  ن��ق��اط. وراف���ق   3 ب� ث��ال��ث��اً  ال��ك��وي��ت 

بعد  النهائيات،  اإىل  الن�ضامى  االإندوني�ضي 

امل��ج��م��وع��ة على  ذات  ���ض��م��ن  ال��ك��ب��ري  ف����وزه 

ال�����ض��اد���ض��ة،  ل��ل��ن��ق��ط��ة  ل��ي�����ض��ل   ،7-0 ن��ي��ب��ال 

اأف�ضل خم�ضة منتخبات  حاجزاً موقعه بني 

امل���ج���م���وع���ات  ال�����ث�����اين يف  امل�����رك�����ز  حت����ت����ل 

يف  م��ت��وازن��اً  ع��ر���ض��اً  الن�ضامى  ق��دم  ال�����ض��ت. 

اأف�ضليته  يفر�س  اأن  قبل  االأول،  ال�����ض��وط 

اف��ت��ت��اح  ع��ن  ب��ك��ث��اف��ة  “الثاين” وي��ب��ح��ث  يف 

اإ���ض��اب��ة  يف  ع��ل��وان  ع��ل��ي  لينجح  الت�ضجيل، 

داخل  مميزة  مراوغة  بعد  الكويتي  املرمى 

ب��ال��دق��ي��ق��ة  االأول  ال���ه���دف  م��ع��ل��ن��اً  اجل�����زاء 

مر�ضي  حم��م��ود  ال��ب��دي��ل  ل��ي��ع��زز   ،)62(

ال���رواب���دة  ن���ور  ث��م وق���ع  ال��ت��ق��دم د )89(، 

النهاية  �ضافرة  قبل  االأه���داف  ث��ال��ث  على 

اللقاء:  خ��ال  الن�ضامى  مثل   .)90+5( د 

ي���زي���د اب�����و ل���ي���ل���ى، ي�����زن ال����ع����رب، ع���ب���داهلل 

ن�����ض��ي��ب، حم��م��د ال����دم����ريي )حم���م���د اب��و 

ح�ضي�س(، اح�ضان حداد، بهاء عبد الرحمن، 

ن��ور ال���رواب���دة، ع��ل��وان )م��ر���ض��ي( ، مو�ضى 

)�ضالح  �ضمري  احمد   ، )���ض��رارة(  التعمري 

ال���دردور(. حمزة   ( النعيمات  ي��زن  رات���ب(، 

وعقب نهاية اللقاء، اأكد مدرب الن�ضامى اأن 

بالعامة  التاأهل  ا�ضتحق  الوطني  املنتخب 

خ��ا���ض��ة  ك��ب��رية  م���ب���اراة  “قدمنا  ال��ك��ام��ل��ة، 

بال�ضوط الثاين.. جئنا للو�ضول للنهائيات 

باأنف�ضنا،  ك��ب��رية  ثقتنا  وك��ان��ت  االآ���ض��ي��وي��ة 

وجن���ح���ن���ا يف حت���ق���ي���ق ه����دف����ن����ا«. اأ�����ض����اف: 

ي��ن��ت��ظ��رن��ا ع��م��ل ك��ب��ري يف ال���ف���رة ال��ق��ادم��ة 

ل��ل��ت��ح�����ض��ري ل��ا���ض��ت��ح��ق��اق��ات ال���ق���ادم���ة.. 

مكانته  اإىل  الن�ضامى  منتخب  اإعادة  هدفنا 

كما  االآ�ضيوية.  القارة  كبار  بني  الطبيعية 

الكويت  ل��دول��ة  وتقديره  �ضكره  حمد  ق��دم 

واإح���اط���ة منتخب  ال�����ض��ي��اف��ة،  ع��ل��ى ح�����ض��ن 

و�ضوله  منذ  والتقدير  باالهتمام  الن�ضامى 

وطوال فرة اإقامته. وينتظر اأن يكون وفد 

اأر�س  اإىل  االربعاء  م�ضاء  عاد  قد  الن�ضامى 

الوطن .

الكويت - وكاالت 

رفع العب منتخب الكويت لكرة القدم بدر املطوع ر�ضيد م�ضاركاته الدولية 

الت�ضفيات  االأردن، يف ختام  196 م��ب��اراة، وذل��ك بعد دخوله بديا �ضد  اإىل 

املوؤهلة لكاأ�س اآ�ضيا 2023. وعطفا على ما �ضبق بات املطوع عميدا لاعبي 

العامل، كاأكرث الاعبني م�ضاركة يف املباريات الدولية، متجاوزا الاعب املاليزي 

ت�ضني اآن، بفارق مباراة واح��دة. و�ضجل املطوع خال م�ضاركاته الدولية 55 

هدفا، و�ضارك اأمام 55 منتخبا، وكان على يف اأغلب م�ضاركاته عامة فارقة. 

وكتب احل�ضاب الر�ضمي لكاأ�س العامل على توير »عميد العبي العامل. 196 

املباريات  يف  م�ضاركة  االأك��رث  الاعب  هو  الكويت.  منتخب  مع  دولية  مباراة 

الدولية عر التاريخ”. وبداأت م�ضرية املطوع مطلع االألفية الثالثة، مع جيل 

ذهبي يف القاد�ضية، ومنتخب الكويت اإذ توج بلقب خليجي 20. جدير بالذكر 

اإع��ان اعتزاله دوليا، بعد انتهاء م�ضاركة  “38 �ضنة” على و�ضك  اأن املطوع 

االأزرق يف الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�س اآ�ضيا 2023. 

المطوع عميد نجوم الكرة في العالم 

اتحاد الكرة يحصل على عضوية تطوير الفئات 

االنباط - عمان 

على  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االأردين  االحت����اد  ح�ضل 

وتطوير  النخبة  برنامج  يف  الكاملة  الع�ضوية 

لي�ضتقر  جنمتني،  وبتقدير  العمرية،  الفئات 

بني عدد قليل من الدول الكرى يف اآ�ضيا، على 

وجاء  املخت�ضة.  القارية  اللجنة  موافقة  �ضوء 

برامج  ودرا���ض��ة  متابعة  االآ�ضيوي، عقب  ال��ق��رار 

العمرية،  بالفئات  ل��ارت��ق��اء  االأردين  االحت���اد 

واملتطلبات  الوثائق  لكافة  تقدميه  جانب  اإىل 

للح�ضول على الع�ضوية �ضمن فئة النجمتني، 

من بني خم�ضة دول فقط يف اآ�ضيا، وفقا لل�ضروط 

التحتية  البنية  املو�ضوعة، توافقاً مع  واالأ�ض�س 

وب��ارك  الفئة  ه��ذه  �ضمن  االأردن  يف  وامل��اع��ب 

الع�ضوية،  على  االحت���اد  ح�ضول  “االآ�ضيوي” 
االحتاد  ت�ضلمها  التي  التهنئة  برقية  يف  موؤكداً 

اجل��م��ع��ة ١٠ ح���زي���ران، اأن ال��ق��ف��زة ال��ن��وع��ي��ة يف 

ب��االأردن،  العمرية  الفئات  جم��ال تطوير قطاع 

الدعم،  من  واملزيد  والتقدير  االإ���ض��ادة  ت�ضتحق 

ويعد  االحت����اد.  م�ضاعي  ت��ع��زي��ز  يف  للم�ضاهمة 

اأحد  العمرية،  الفئات  النخبة وتطوير  برنامج 

اأكر الرامج يف االحتاد القاري، والذي �ضيطبق 

لل�ضباب،  البولو مبدينة احل�ضني  على ماعب 

“االآ�ضيوي”  قبل  من  فعالياته  تقييم  و�ضيعاد 

على مدار االأعوام الثاثة القادمة، عر اللجان 

املخت�ضة. ويقوم االحتاد االآ�ضيوي لكرة القدم، 

مبنح االحت�����ادات ال��ت��ي تقدمت ل��ه��ذا امل�����ض��روع، 

ح�ضلت   - )جن��م��ة  التقييم  م�����ض��ت��وي��ات  �ضمن 

احت���ادات،  -خم�ضة  جنمتني  دول،  ع�ضرة  عليه 

ثاثة جنمات - اأربعة احتادات( وفقاً للمعايري 

يت�ضمنها  وم��ا  املو�ضوعة،  واالأ�ض�س  واملقايي�س 

تعمل  وا�ضراتيجيات  بنية حتتية متوفرة  من 

االأجهزة  جانب  اإىل  االأهلية،  االحت���ادات  عليها 

ال��ري��ا���ض��ة. وك��ان  امل��ت��ط��ورة واملخت�ضة يف ع��ل��وم 

االحت����اد االأردين، ب���داأ خ��ال ال��ف��رة االأخ���رية 

�ضقل  تت�ضمن  ���ض��ام��ل��ة  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  بتنفيذ 

ال�ضباب،  ب��ط��والت  امل��درب��ني، وتطوير  وت��دري��ب 

والك�ضف عن املواهب، وتطوير اخلدمات الطبية 

العمرية،  للفئات  العامة  ال�ضامة  واإج�����راءات 

امل��راف��ق، واالرت��ق��اء باآلية عمل  اإىل جانب دع��م 

املراكز واالأكادمييات، وغريها من املحاور التي 

تعنى باالرتقاء بقطاع الفئات العمرية، ما �ضاهم 

الرنامج  �ضمن  الع�ضوية  على  احل�����ض��ول  يف 

االآ�ضيوي.
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القول الفصل

الأ�سعار،الذي  ارتفاع  يف  �سر�س  لغزو  تتعر�س  الدول  وكل  ي�ستعر،  العامل 

ومعدل  القت�سادي،  و�سعها  بح�سب  اأخ��رى  اإىل  دول��ة  من  تتفاوت  اأ���س��راره 

اأن اجلميع متاأثر خ�سو�سا  دخل الأفراد فيها، وحجم اعتمادها الذاتي، بيد 

الرو�سية. واحلرب  كورونا،  بجائحة 

تعاين  ال��ت��ي  ال���دول  م��ن  ول��ك��ون��ه  ال��ع��امل،  ع��ن  مب��ن��اأى  لي�س  الأردن  ولأن 

يكون  ال�سرر  فاإن  املوازنة،  يف  بالعجز  يتميز  وماليا  �سعبا،  اقت�ساديا  و�سعا 

دولة  انها  الأ�سعار، حيث  ارتفاع  الدولة على مقاومة  بكثري، ول تقوى  اأكرب 

وال�سناعية  الغذائية  احتياجاتها،  من  عالية  بن�سبة  ال�سترياد  على  تعتمد 

�سوء  يف  امل��واط��ن  له  �سيتعر�س  الأك��رب  ال�سغط  اأن  يعني  وه��ذا  والتجارية، 

كل  يف  يدفعها  التي  ال�سرائب  مع  بالتزامن  الأ�سعار،  وزيادة  الدخول،  ثبات 

بها. يقوم  �سرائية  حركة 

خ�سو�سا  وا���س��ح،  غري  �سبابي  اأف��ق  �سوء  يف  ق�سوة  واأك��ر  اأ�سعب  ال��ق��ادم 

ومل��دة  �سهري  ب�سكل  امل��ح��روق��ات  اأ���س��ع��ار  زي���ادة  نية  ع��ن  احل��ك��وم��ة  اإع���ان  م��ع 

اأن  باعتبار  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  حتما  �سيوؤدي  الذي  الأمر  اأ�سهر،  اأربعة 

على  فيها  جزئية  ك��ل  تعتمد  بحلقة  مت��ر  ال���س��ت��رياد  اأو  النتاجية  العملية 

ت�سبقها. التي 

يف �سوء هذه املعطيات، ولأن املواطنني ا�سبحوا اأكر ا�ستيعابا ملا �سيحدث 

ل  بحيث  جديدة،  حياتية  اأمن��اط  اتباع  عرب  نف�سه  م�ساعدة  على  ق��ادر  فاإنه 

تعامله  يف  جديدة  اإدارة  خلق  عرب  عائلته،  على  يقطر  اأو  نف�سه  على  يبخل 

القائم. الو�سع  مع 

 400 يتجاوز  ل  ال�سهري  دخله  مواطنا  جن��د  فاإننا  الأردن��ي��ني،  ثقافة  يف 

دي��ن��ار ومي��ل��ك ه��ات��ف��ا غ��ايل ال��ث��م��ن، وي��رك��ب ���س��ي��ارة م��ره��ون��ة ل��ل��ب��ن��وك، ت��اأك��ل 

اأي��ام  ب��ع��د  اف��ا���س��ه  يعلن  جتعله  ب��ط��ري��ق��ة  وي�����س��رف  ال�����س��ه��ري،  دخ��ل��ه  ن�سف 

مواطن  ك��ل  وعلى  تتغري،  اأن  يجب  ثقافة  وه��ذه  ال�سهر،  ب��دء  على  م��ع��دودة 

ال��ت��ع��ام��ل وف���ق ق��درات��ه امل��ال��ي��ة، ب��ح��ي��ث ل ي��ل��ح��ق ���س��ررا ب��ن��ف�����س��ه، وب��اأ���س��رت��ه، 

املعي�سية. وبقدرته 

حبات   4 ل�سراء  للبقالة  التوجه  من  الغرب  دول  يف  مواطن  اأي  يعيب  ل 

�سبيل  على  ب��رت��ق��ال  ح��ب��ات  ���س��راء  ي�سريهم  ل  كما  خ��ي��ار،  ومثلهم  ب��ن��دورة، 

اأننا  اإذ  العربية،  وال��دول  الأردن  يف  جنده  ل  وهذا  العائلة،  عدد  بقدر  املثال 

والفواكه  اخل�سار  ملحال  الأردين  يذهب  حيث  نحتاجه،  م��ا  اأ�سعاف  نبتاع 

يذهب  فيما  امل��ع��دودة،  احل��ب��ات  تتجاوز  ل  وحاجته  ب��ن��دورة  بك�سة  وي�سرتي 

اإىل املخابز وي�سرتي اأي�سا اأكر من كيلوين اثنني من اخلبز، وحاجته رمبا 

قد  يكون  اأن  بعد  املهمات،  �سلة  اإىل  يذهب  لاأ�سف  والفائ�س  كيلو،  ن�سف 

اأكله. تلف ومل يعد �ساحلا 

لو كل اأردين ر�سد ا�ستهاكه بهذا ال�سكل، ل�ستطعنا توفري بع�س الأموال 

التي تذهب اأدراج الريح، وميكننا ا�ستخدامها يف حينها يف احتياجات اأخرى، 

اتزانا. واأكر  منطقية  تكون 

هذا  ال�سلبي  ف�سلوكنا  الأ���س��واق،  مع  التعاطي  يف  ثقافتنا  نغري  اأن  علينا 

�سرر نلحقه باأنف�سنا، غري مدركني اأن التخل�س منه، نقطة فارقة يف قدرتنا 

ال�سعوبة. غاية يف  اأنها  اإىل  اأ�سرنا  التي  املقبلة،  املرحلة  التعامل مع  على 

الجغبير حسين 

anwar.aak@gmail.com

في االقتصاد السياسي والمجتمع 

األثر المترّتب على اإلخالل بدور 
مراقب عام الشركات على اإلستثمار

د.انور عادل الخفش

ة وحلها ؟ ال�سوؤال املو�سوعي و  نفتح اليوم ملف من امل�سوؤول عن م�سكلة ال�سركات املتعررّ

الأهم من يحمي �سغار امل�ساهمني وهم ال�سريحة الوا�سعة من الطبقة الو�سطى يف املجتمع ؟ 

يتم ت�سكيل جلان التحقيق والتدقيق باأمر من اجلهات احلكومية يف ق�سايا خمالفات مالية 

واإدارية من بع�س اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأطراف ذات عاقة ، يعترب الأمر حدث جوهري 

ومل يتم الإف�ساح عنه وفق القانون ، يف بع�س احلالت وعن نتائجه من قبل مراقبة ال�سركات 

وهيئة الأوراق املالية  ، كما اأن هناك حالت تعر �سركات كبرية وعديدة وتوقفت عن العمل 

وتعاين الف�سل املايل والعجز يف مواجهة الإلتزامات ق�سرية الأجل ، مبوجب القانون يقت�سي 

الت�سفية الإجبارية اأو ت�سويب اأو�ساعها ، األ يعترب مترير اإطفاء اخل�سائر دون التحقق من 

اأع�ساء جمل�س  األ يعترب ت�سرترّ على املرتكب ؟ طاملا مل يتم م�سائلة   ، املت�سبب وحما�سبته 

الإداره عن امل�سوؤولية التق�سريية جراء اخل�سائر املرتاكمة و�سوء الإدارة وخمالفة القوانني 

. �سنداً لقانون ال�سركات فاإن رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة م�سوؤولون بالت�سامن والتكافل 

عن تعوي�س ال�سركة اأو امل�ساهمني اأو الغري عن ال�سرر الذي ن�ساأ عن �سوء اإدارتهم لل�سركة اأو 

خمالفتهم اأحكام قانون ال�سركات والأنظمة والتعليمات ال�سادرة مبوجبه .

اإن ال�سوؤال املقلق لدى غالبية �سغار امل�ساهمني هو التق�سري يف حماية حقوقهم وم�ساحلهم 

، عند حتويل  الرقابية  املالية من قبل اجلهات  الأوراق  ال�سركات وقانون هيئة  وفق قانون 

عي العام لدى هيئة مكافحة الف�ساد ، ال�سوؤال  ملفات بع�س ال�سركات امل�ساهمة العامة عند املدرّ

الذي يطرح نف�سه يف ذهن املواطن الب�سيط الذي لي�س لديه اخلربة واملعرفة بالتعامل مع هذه 

الأمور ، عن كيفية حماية ا�ستثماراتهم ، وما هو املطلوب من اجلهات الرقابية احلكومية يف 

تقدمي اإجابة تطمئن هذه ال�سريحة الكربى يف املجتمع الأردين ومن امل�ستثمرين الأجانب ؟

مو�سوع احلديث عن حماية امل�ساهمني اأخذ �سوطاً كبرياً يف الكثري من الأدبيات الباحثة 

يف علم ال�سركات وقوانني ال�سركات ، و�سبق يل اأن خ�ست هذه التجربة عملياً ب�سفتي خبري 

اأنها �ساحبة الولية  لدى املحاكم و مراقبه ال�سركات ، وهي الدائرة التي اأق��ول عنها دائماً 

العامة للرقابة على ال�سركات امل�ساهمة العامة وحلماية حقوق امل�ساهمني ، هي عملية تراكمية 

ال�ساأن وتكاملية الخت�سا�س ، حماية حقوق امل�ساهمني هي من اأهم مبادئ حوكمة ال�سركات و 

انطلقت املبادرات بعد �سدور تقرير كادبوري يف بريطانيا والذي عمل على حتديد وتو�سيف 

املراحل التي متر بها ال�سركة ويقع الظلم على �سغار امل�ستثمرين.

اإر���س��ادي لي�س ملزم ، هذه امل�سكلة  اأن��ه دليل  م�سكلة دليل احلوكمة املعمول به يف الأردن 

فالكثري من اأع�ساء جمل�س الإدارة يتهرب من الإف�ساح عن الأم��ور والأح��داث اجلوهرية ، 

كذلك هناك خلل يف اإدارة مراقبة ال�سركات امل�ساهمة بالذات ، عندما يتم ت�سكيل جلان تدقيق 

وجلان حتقيق باأمر من اجلهات احلكومية ، هذا يعترب حدث جوهري لاأ�سف ل يتم الإف�ساح 

اأح��داث  امل�ساهمني فهم مغيرّبون عن  نلوم �سغار  مل��اذا   ، بور�سة عمان  نتائجه يف  وع��ن  عنه 

جوهرية ، وهذا اإهمال وتق�سري من املوظفني يف دائرة مراقبة ال�سركات وهيئة الأوراق املالية 

، امل�سوؤولية ت�ساركية ، ال�سرورة تقت�سي العمل على اآلية ، وهناك دليل اآخر اأي�ساً اأ�سدره البنك 

املركزي لل�سركات التي تتعاطى اأعمال البنوك وهذا لي�س اإجبارياً ولكن مل يجروؤ اأي بنك من 

البنوك امل�سجلة حتت �سركة م�ساهمة عامة على الإخ��ال به اأو اخلروج عن قواعده ناجتة 

عن ال�سرامة و الإن�سباطية املوؤ�س�سية يف ما يخ�س رقابة المتثال للقوانني من قبل البنك 

املركزي . 

امللك  اأمناء مركز  امللك مع جمل�س  ، ما ورد يف اجتماع جالة  اأ�ستذكر معكم  اأن  اأرغ��ب 

املواطن  خدمة  الأ�سا�س  )هدفنا  اأقتب�س  حيث   ،  2013/03/09 ي��وم  للتميز  الثاين  اهلل  عبد 

وهذا يتطلب التطوير امل�ستمر لكفاءة ونوعية اخلدمات املقدمة له وعلى اجلميع اأن يعلم اأن 

موظف القطاع العام موجود لهذه الغاية( ، اإن واجبات وم�سوؤوليات دائرة مراقبة ال�سركات 

توجب على وزير ال�سناعة والتجارة  اأن ي�سمن ح�سن تطبيق اأحكام قانون اأحكام ال�سركات 

والأنظمة ال�سادرة مبوجبه ، �سواء يف مرحلة تاأ�سي�س ال�سركة اأو اأثناء اإدارتها ، كما على املراقب 

معاجلة الأ�سباب التي حتول دون قيام منظمة املوؤ�س�سات الرقابية باملهام والواجبات املوكلة اإليه 

مبوجب اأحكام قانون ال�سركات وخا�سة ال�سركات اخلا�سرة ، اأين اأداء مراقب عام ال�سركات من 

كل هذا؟ اإحالة ال�سركة اإىل املحاكم حماية لأموال امل�ساهمني ، ملاذا ل يلزم مراقب ال�سركات 

جمل�س الإدارة بالمتثال للقوانني ، وهو قرار تخلي عن امل�سوؤولية اأو تخلي عن الدور املوؤ�س�سي 

، ال�سوؤال ما العمل عندما يهمل واجباته متطوعاً ، هل ي�ستوجب ال�ستدراك نحو الأقدام على 

تطوير ا�ستحداث منظومة عمل قانونية ملزمة ملوظفي الهيئات الرقابية ومفو�سوا احلكومة 

، كما تبني برنامج مراقبة المتثال ومراعاة ح�سن تطبيق القوانني ، وي�سمل القانون بند 

م�ستقل خا�س بقواعد ال�سلوك املهني للمجل�س واأع�ساء جمل�س الإدارة واملوظفني، ودليل 

حوكمة ملزم ، وكذلك تقنني العقوبات واجلزاءات وغرامات جراء الإهمال والتق�سري لعدم 

القيام بواجباتهم الوظيفية. 

التنمية  لطريق  واحلقيقية  العري�سة  البوابة  هو  الإداري  الإ�ساح  اأن  القول  ن�ستطيع 

املن�سود، واأن الإ�ساحات اجلريئة وال�ساملة وحدها �ستحقق مكا�سب كبرية منتجة ومفيدة ، 

من الوا�سح مبكان اأهمية تكامل �سيا�سات الإ�ساح الإداري كمدخل اإجباري لتحقيق الإ�ساح 

الإقت�سادي ومن ثم تطوير �سيا�سات الإ�ستثمار ، متى ن�ستطيع ترجمة روؤية جالة امللك اإىل 

اآمنة وم�ستقرة ؟ نعم ن�ستطيع دون  اإ�ستثمارية  واق��ع؟ ونقول الإقت�ساد الأردين يوفر بيئة 

اأ�سحاب الأق��ام املرجتفة ، بعيداً عن �سخ�سنة امل�سالح ، نعم ال�سجرة تعرف من ثمارها . 

معاجلة هذا املو�سوع دون اأي جماملة هو من ي�ستوطن الإ�ستثمار ، يحفز الإ�ستثمار ويجلب 

اجلاذبة  املناطق  م��ن  الأردن  وي��ك��ون   ، دائ��م��ة  ا�ستثمارات  يجلب  ه��و   ، اخل��ارج��ي  الإ�ستثمار 

لاإ�ستثمار، �سواء كان من اأوروبا اأو الدول العربية اأو املواطنني الأردنيني اأنف�سهم بحده الأدنى 

يوقف هجرة الر�ساميل وال�ستثمارات اىل اخلارج بحثاً عن اأوعية ا�ستثمارية اآمنة ومربحة.

االنباط  - وكاالت 

ال�سكري  مر�سى  ف��اإنرّ  بالفاكهة،  الأم��ر  يتعلق  عندما 

تكون  قد  اأن���واع  تناول  من  خوفاً  منها،  جيداً  يحتاطون 

�سيئة  �سمعة  البطيخ  اأعطى  ما  وه��و  بال�سكريات،  مليئة 

ال�سكر  ي��رف��ع  البطيخ  ه��ل  ول��ك��ن  احل��ل��و،  م��ذاق��ه  ب�سبب 

فعًا؟ 

هل البطيخ يرفع ال�سكر؟

ي��ح��ت��وي ال��ب��ط��ي��خ ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي ع��ل��ى ال�����س��ك��ري��ات 

ال��دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ت��رف��ع  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الطبيعية 

كنت  ح��ال  لكن يف  بكميات كبرية،  تتناولها  كنت  ح��ال  يف 

ال�سكر  التاأثري على  فاإن  بكمية معتدلة،  البطيخ  تتناول 

يكون �سئيًا، بل قد يكون مفيداً يف الواقع.

موقع Greatist ال�سحي الأمريكي يقول اإنرّ هناك 

من  يقلل  قد  البطيخ  اأنرّ  توؤكد  التي  الأدل���ة  من  العديد 

م�ساعفات مر�س ال�سكري ملن يتناولونه باعتدال.

وي�سيف اأنرّ البطيخ يحتوي على الليكوبني، وهو اأحد 

البطيخ  يف  طبيعي  ب�سكل  توجد  التي  الأك�سدة  م�سادات 

والطماطم وبع�س الفواكه احلمراء الأخرى.

البطيخ  امل���وج���ود حت���دي���داً يف  ال��اي��ك��وب��ني  وي��ت��م��ي��ز 

ال�سرطان وتقليل  واإب��ط��اء منو  مبحاربة اجل��ذور احل��رة 

الدموية  والأوع���ي���ة  القلب  ب��اأم��را���س  الإ���س��اب��ة  خم��اط��ر 

وال�سكري واأمرا�س البقعة.

وبينما ل يوؤثر الايكوبني على ن�سبة ال�سكر يف الدم، 

فاإنه قد يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب، وهذا 

م��ه��م لأن %68 م��ن م��ر���س��ى ال�����س��ك��ري ف���وق ���س��ن 65 

ميوتون ب�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

الدرا�سات  من  العديد  وج��دت  فقد  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة 

ال�����س��غ��رية ال��ت��ي اأج���راه���ا م��رك��ز NPS الأم���ري���ك���ي يف 

خا�س  ب�سكل  امل��وج��ود   C فيتامني  اأنرّ   ،2019 ال��ع��ام 

حال  يف  ال���دم  �سكر  ن�سبة  يخف�س  اأن  ميكن  البطيخ  يف 

تناوله بعد الوجبات، وباإمكانه اأي�ساً اأن يقلل من خماطر 

الإ�سابة مب�ساعفات ال�سكري.

 Defeat« اأم����ا م��وؤ���س�����س��ة ه��زمي��ة م��ر���س ال�����س��ك��ري

البطيخ  اأن  فتوؤكد   »Diabetes Foundation
ن�سبة  على  يحتوي  واأن��ه  عالية،  م��اء  ن�سبة  على  يحتوي 

منخف�سة من ن�سبة ال�سكر يف الدم تبلغ 5 غرامات.

البطيخ  ت��ن��اول  املنظمة  فيه  تدعم  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 

الطازج فاإنها تو�سي بتجنب ع�سري البطيخ نظراً لرتفاع 

ن�سبة ال�سكر يف الدم به.

ومي��ك��ن ل��اأ���س��خ��ا���س امل�����س��اب��ني ب����داء ال�����س��ك��ري دم��ج 

والألياف  ال�سحية  بالدهون  الغنية  بالأطعمة  البطيخ 

والربوتني، مثل املك�سرات اأو البذور، اإذ ميكن اأن ي�ساعد 

هذا املزيج من العنا�سر الغذائية ال�سخ�س على ال�سعور 

بال�سبع لفرتة اأطول ويبطئ امت�سا�س ال�سكر يف جمرى 

الدم.

الفواكه الأخرى التي ل ترفع ن�سبة ال�سكر يف الدم

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن����ه مي��ك��ن��ك ب��ال��ت��اأك��ي��د ال���س��ت��م��ت��اع 

بالبطيخ الطازج من وقت لآخر، فاإن هناك فواكه اأخرى 

ذات موؤ�سر جاي�سيمي اأقل ميكنك تناول املزيد منها.

موؤ�سر  ذات  ث��م��اراً  واخل���وخ  وال��ربت��ق��ال  التفاح  يعترب 

���س��ك��ري منخف�س وحت���ت���وي ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن الأل���ي���اف 

والعنا�سر الغذائية الأ�سا�سية.

كما اأنرّ الكرز لديه موؤ�سر جاي�سيمي يبلغ 20 فقط، 

لذلك ميكنك تناول املزيد منه.

 56 ب��ني  اجلاي�سيمي  امل��وؤ���س��ر  ذات  الفاكهة  وتعترب 

اأنرّ  ح��ني  امل��وؤ���س��ر اجلاي�سيمي، يف  متو�سط    غ��ذاء  و70 

البطيخ يحتوي على موؤ�سر جاي�سيمي يبلغ حوايل 70.

فوائد البطيخ الأخرى

يعتقد اأن البطيخ قد متت زراعته لأول مرة منذ اأكر 

اأن��ه مليء  كما  اإفريقيا،  �سرق  �سمال  عام يف   4000 من 

باملاء وحلو املذاق؛ مما يجعله مثالياً لإرواء العط�س اأثناء 

حرارة ال�سيف.

هذه الفاكهة احلمراء مليئة بالعنا�سر الغذائية التي 

تعطي للج�سم العديد من الفوائد.

البطيخ يحمي من ال�شم�س

اأ�سعة  من  النباتات  حماية  يف  الأ�سباغ  بع�س  ت�ساعد 

الايكوبني  ال��ذي ينطبق على  الأم��ر  ذات  ال�سم�س، وهو 

اإ�سابتك  احتمالية  م��ن  يقلل  ال��ذي  البطيخ  يف  امل��وج��ود 

 WebMD ب��ح��روق ال�����س��م�����س، وف��ق��اً مل��ا ذك���ره م��وق��ع

الطبي الأمريكي.

فوائد البطيخ للقلب

ال��ب��ط��ي��خ غ��ن��ي ب��الأح��م��ا���س الأم��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�سمى 

الدم يف اجل�سم  ت�ساعد يف حتريك  والتي قد  �سيرتولني 

اأنه يقلل من خطر  اأن تخف�س �سغط ال��دم، كما  وميكن 

الإ�سابة بالنوبات القلبية.

صحيح أنه حلو المذاق لكّن
 سكره معتدل، هل البطيخ مفيٌد

 أم ضار لمرضى السكري؟

      

االنباط  – وكاالت 

»لعبة  ج��ي��م(  )���س��ك��وي��د  م�سل�سل  ي��ع��د  مل 

م�ساهدة  الأكر  اجلنوبي،  الكوري  احلبار«، 

ع���ل���ى ���س��ب��ك��ة ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س، جم�����رد م�����س��ل�����س��ل 

ت��ل��ف��زي��وين خ���ي���ايل، ب��ع��د اأن اأع���ط���ت خ��دم��ة 

ال���ب���ث ال�����س��وء الأخ�������س���ر »لأك�����رب م��ن��اف�����س��ة 

ا�سم »لعبة  واقعية لها على الإطاق«، حتت 

التحدي«. احلبار: 

اململكة  يف  امل�سابقة  ت�سوير  �سيتم  فيما 

وتقوم حالياً بجمع م�ساركني ممن  املتحدة، 

وي��اأت��ي  ف��ق��ط.  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  يتحدثون 

ه��ذا الإع����ان ب��ع��د اأي���ام ف��ق��ط م��ن الإع���ان 

الكوري. للم�سل�سل  ثان  عن جزء 

ال��واق��ع  اأن م�����س��اب��ق��ة  ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س  وذك����رت 

الف����رتا�����س����ي امل���ك���ون���ة م����ن ع�������س���ر ح��ل��ق��ات 

���س��ت�����س��م��ل األ���ع���اب���اً م�����س��ت��وح��اة م���ن امل�����س��ل�����س��ل 

اإ�سافات اأخرى. الأ�سلي، اإىل جانب 

تكون  ال��ذي  امل�سل�سل  خ��اف  وع��ل��ى  لكن 

فيه الرهانات على احلياة اأو املوت، فاإن اأ�سواأ 

 456 ت�سم  التي  امل�سابقة  يف  ممكن  م�سري 

احل�سول  دون  منها  اخل��روج  �سيكون  لع��ب��اً 

 4.56 ع��ل��ى اجل���وائ���ز ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا 

اإنها  نتفليك�س  ت��ق��ول  وال��ت��ي  دولر،  مليون 

برامج  تاريخ  يف  مقطوع  مببلغ  جائزة  اأكرب 

التلفزيونية. الواقع 

امل�سل�سات  اأك��ر  احل��ب��ار«  »لعبة  واأ�سبح 

بداأ  عندما  نتفليك�س،  من�سة  على  م�ساهدة 

2021. ويتناول  عر�سه يف �سبتمرب/اأيلول 

�سائقة  ي��ع��ان��ون  مت�سابقني  ق�سة  امل�سل�سل 

للح�سول  اأط��ف��ال  األ��ع��اب  وي��ل��ع��ب��ون  م��ال��ي��ة، 

ع���ل���ى ف���ر����س���ة ل��ك�����س��ب م���ب���ال���غ م���ال���ي���ة ت��غ��ري 

حياتهم.

اإذ قالت نتفليك�س اإن املو�سم الأول يحمل 

الأك��ر  امل�سل�سل  باعتباره  القيا�سي  ال��رق��م 

حيث  الإط����اق؛  ع��ل��ى  ال�سبكة  ع��ل��ى  �سعبية 

1.65 مليار  بلغ حجم م�ساهداته اأكر من 

28 يوماً. �ساعة يف اأول 

يف  نتفليك�س  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��دم��ا  ه���ذا  وي��اأت��ي 

اجلنوبي  ال��ك��وري  امل�سل�سل  اأن  ���س��اب��ق  وق��ت 

ال����ذي ح��ق��ق جن���اح���اً ع��امل��ي��اً ك���ب���رياً ���س��ي��ع��ود 

الثاين. للمو�سم 

لعبة   –  Squid Game« وم�سل�سل 

احل��ب��ار«، م��ن اإن��ت��اج امل��خ��رج ال��ك��وري ه��وان��غ 

�سبتمرب/  17 يف  ���س��در  ق���د  ه���ي���وك،  دون����غ 

اأ�سبح  اأيام   10 غ�سون  ويف   ،2021 اأيلول 

اأع���ل���ى ع���ر����سٍ يف ت��رت��ي��ب اأك����ر امل�����س��ل�����س��ات 

90 دولة.  م�ساهدًة على املن�سة يف 

فيها  ال��ت��ي حت��ت��ل  الأوىل  امل���رة  ه��ي  ه���ذه 

ال���درام���ا ال��ك��وري��ة ال�����س��دارة يف اإح�����س��اءات 

امل�����س��اه��دة الأم���ري���ك���ي���ة ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، 

%95 م���ن امل�����س��اه��دي��ن م���ن خ���ارج  وي���اأت���ي 

ل  ال�سباب  جيل  اأن  فكرة  د  ي��ب��ِدرّ ��ا  مِمَرّ ك��وري��ا، 

ل�سحيفة  تقرير  يقول  كما  الرتجمة،  يقراأ 

الربيطانية.   The Guardian
 456 ت������دور ف��ر���س��ي��ة امل�����س��ل�����س��ل ح�����ول 

ويتناف�سون  كارثي،  ب�سكٍل  مدينني  �سخ�ساً 

���س��ل�����س��ل��ٍة م��ن  ت���و����س���ف يف  ث��������رواٍت ل  ع���ل���ى 

»الأع���م���ال ال��ب��ط��ول��ي��ة« ال��ت��ي ت��ك��ون اأح��ي��ان��اً 

كلتيهما.  وغ��ال��ب��اً  م��رع��ب��ة،  واأح��ي��ان��اً  غ��ري��ب��ة 

ق��ر���س  ���س��ك��ل  ن���ح���ت  اإىل  ي�������س���ط���رون  وق�����د 

على  احلفاظ  اأو  دب��و���س،  با�ستخدام  الع�سل 

»�سوٌء  فيهم:  روب��وت  ي�سرخ  بينما  طاقتهم 

اأحمر«. وهناك جانبان �سلبيان: اإذا خ�سرت، 

اإل  ميكن  ول  الراأ�س،  يف  بر�سا�سٍة  �سُت�ساب 

اأن يكون هناك فائٌز واحٌد فقط! 

»لعبة الحبار« حقيقة! نتفليكس تخطط 
لمسابقة مستوحاة من السلسلة الكورية 

وتكشف عن هدية الفائز وشروط المشاركة


